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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Słowo wstępne 

Tam, gdzie nic nie jest pewne, pewne są tylko zmiany. 
Świat, który zaplanowaliśmy na dziś, już jutro zmieni swą formę. 

Philip Crosby 

Przed nami Szesnasta Szkoła Eksploatacji Podziemnej. To kolejne spotkanie- mam nadzieję, że 
z licznym gronem naszych Przyjaciół i Sympatyków, ale także tych, z którymi zobaczymy się po 
raz pierwszy. Tradycyjnie postaramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą ciekawym dyskusjom, 
owocnej wymianie poglądów, ale także pozwalającą odetchnąć od codziennych obowiązków . Obo
wiązków, którym ciągle towarzyszy nie najlepsza atmosfera. Nie nastraja nas bowiem optymistycz
nie ani pol ityczny klimat pełen absurdalnych dyskusji, na szczęście sporadycznie przenoszonych 
na grunt gospodarczy, ani ciągle obecna w tle groźba strajku w kopalniach węgla kamiennego. Miej
my nadzieję, że znowu "dogadają się", jak po ostatnim przesileniu strajkowym napisała "Trybuna 
Górnicza" ("Dogadali się", Trybuna Górnicza z 25.01.2007 r.). Czas najwyższy opracować wresz
cie strategię działania górnictwa węgla kamiennego spójną z polityką energetyczną, która ciągle 
podlega huśtawce różnych nastrojów; strategię, która uwzględni również to, co się powinno dziać 
chociażby w sferze informatyzacji kopalń. Może chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się 
do tego liczne ciekawe referaty kolejnej, Szesnastej Szkoły. 

Co nas czeka podczas Szesnastej Szkoły Eksploatacji Podziemnej? 
Powroty, powroty i jeszcze raz powroty. Obok sesji tradycyjnych i wielu atrakcji, które towa

rzyszą nam każdego roku (nie inaczej będzie i tym razem), wracamy do dwóch sesji sprzed kilku 
lat i dla obu znajdujemy mocne uzasadnienie. 

Są to: 
- po pięciu latach nieobecności wraca sesja ,,Zabytkowe obiekty górnicze- ich miejsce w krajob

razie i życiu regionu". Zabytkowych obiektów przybyło, nie wszystkie udało się uratować, nie
które z nich czekają na swoją szansę - i tym poświęcimy już wkrótce odrębną publikację. W trak
cie sesji pragniemy przedstawić uczestnikom Szkoły obiekty, które często przy niewielkim wy
siłku i pomocy są lub mogą stać się perłami techniki, zostać świadectwem i chlubą dziedzictwa 
górniczego. Sesje organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Futuro, grupą pasjonatów i en
tuzjastów oddanych idei ratowania i ocalenia wszelkich cennych śladów działalności górniczej 
na Górnym Śląsku; 

- sesja organizowana w ramach International Mining Forum, poświęcona tematyce eksploatacji 
cienkich pokładów. Przed dziesięcioma laty (w roku 1995) kopalnie węgla kamiennego wyka
zywały w grupie zasobów przemysłowych obecność cienkich pokładów powyżej 30% i je eks
ploatowały. Dziś już ich nie eksploatują, a w zasobach przemysłowych ich udział jest dalszym 
ciągu znaczący. W dalszym ciągu będziemy się starali przekonać, iż eksploatacja cienkich po
kładów jest możliwa i może być opłacalna- pod warunkiem podjęcia wspólnych działań o któ
re dzisiaj tak trudno . 
Ważnym wydarzeniem XVI Szkoły będzie sesja rozpoczynająca obrady 100-lecia ratownictwa 

górniczego. O akcji ratowniczej i roli górników-ratowników w życiu załóg górniczych mogli prze
konać się wszyscy, którzy obserwowali akcje ratownicze po zawaleniu dachu hali na terenach ka-



towickich targów czy katastrofie w kopalni "Halemba". Ratownicy to ludzie szczególni , o czym bę
dą mówić autorzy kilku referatów. 

Innym wydarzeniem -dla nas, organizatorów, szczególnie smutnym- będzie sesja "Bernard 
Drzęźla - In Memoriaw", w er-&kc~ której przypomnimy działania doskonale nam znanego Profe
sora, jednego z nielicznych Uczestników naszych spotkań, który do czasu tragicznej choroby był 
obecny na naszych wszystkich spotkaniach. 

Zwykle kończę odnosząc się do wspaniałych więzów przyjaźni, które łączą wielu Uczestników 
i Sympatyków Szkoły, bo jak mówi jeden z moich wspaniałych młodych współpracowników- szko
ła to coś więcej niż zwykłe spotkanie. Tym razem dedykuję wszystkim, podobnie jak to uczyniłem 
w Biuletynie Informacyjnym, fragment rozmowy najważniejszego po Konfucjuszu myśliciela chiń
skiego, Mencjusza, z jego uczniem Wan Zhangiem. Właśnie on zwrócił się kiedyś do Mencjusza: 
"Ośmielam się zapytać o istotę przyjaźni". Mencjusz odparł: ,,Przyjaźni nie zawiera się ze względu 
na rangę, ani zaszczyty, ani ze względu na krewnych. Otóż przyjaźń to przyjaźń z cnotą człowieka, 
bez oglądania się na inne względy". 

Jerzy Kicki 
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A pomyśl jeszcze i o tym, że zanim się urodzimy, 
Odwieczny bieg minionego czasu nic dla nas nie znaczy, 
I właśnie takie zwierciadło stawia przed nami natura, 
Byśmy mogli się w nim zobaczyć, co będzie po naszej śmierci. 
Czy widać tam coś strasznego, coś, co budziłoby grozę? 
l czy tam nie jest spokojniej , bezpieczniej, niż kiedy śpimy? 

Lukrecjusz, "0 naturze rzeczy" 
tłum. Grzegorz Żurek 
księga III, PIW, Warszawa 1994 

Odejście bliskiej osoby wyzwala w nas pamięć o niej. Bywa, że stan ten nie przemija i to jest za
pewne źródłem powiedzenia, że osoba ta żyje w naszej pamięci. Wyrazem tej pamięci jest nasze 
spotkanie. Warto wspomnieć, iż w wielu kulturach mamy do czynienia ze zdecydowanie większą 
intensywnością wspominania zmarłych. Tak jest chociażby w kulturze krajów bałkańskich, w kt(>
rych można się spotkać z klepsydrami pełnymi wspomnień o zmarłym - często z jego fotografią, 
ale także z poematami napisanymi na jego cześć- do których wraca się wielokrotnie w kolejne 
rocznice śmierci . Jest to też związane z pewnymi mitami opisującymi świat zmarłych, ot chociażby 
jak w ostatniej książce Olgi Tokarczuk ("Anna Inn w grobowcach świata", Wydawnictwo Znak, 
2006) . Bohaterka- wcielenie sumeryjskiej bogini Inanny, władczyni urodzaju i wojny, zostaje wtrą
cona do podziemi i uśmiercona, skąd zostaje pod pewnymi warunkami wypuszczona. Ale to prze
cież mit ... . My stamtąd nie wracamy. 

Możemy się tylko świadomie przeciwstawiać śmierci i zapomnieniu. To niezwykle ważne dla 
każdego, aby żyć ze świadomością, że pamięć o nas trwać będzie wśród najbliższych i przyjaciół. 
W naszej rzeczywistości coraz częściej jednak wielu z nas ogranicza się tylko do wspominania 
swoich bliskich w okres ie tradycyjnego Święta Zmarłych , a przecież każdy z nas jest wyjątkO\\ y 
i niepowtarzalny i zasługuje na znacznie więcej. Zwyczajne na pozór życie, o którym słynny ame
rykański pisarz Truman Capote pisał, iż "to nie najlepiej napisana sztuka z fatalnym zakończe
niem" może być niezmiernie interesujace, a stosunek do drugiego człowieka zasługuje na pokaza
nie Go innym. 

Profesor Bernard Drzęźla wiódł życie ciekawe. Jego śmierć, kolejny raz uświadomiła mi i Jego 
przyjaciołom, że człowiek jest istotą śmiertelną, a życie tak naprawdę to droga do śmierci. Ale jak 
pisze Fernando Savater, znakomity hiszpański filozof i intelektualista w jednej ze swoich książek 
pt. "Proste pytani a", to właśnie przekonanie o śmierci uczłowiecza nas i sprawia, że stajemy się 
prawdziwymi istotami ludzkimi -"śmiertelnikami" . Śmierć nie tylko jest nieuchronna, ale ustawi 
cznie na nas czyha. A zatem aktualne jest porzekadło, które mówi, iż "nikt nie jest tak młody, by 
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nie mógł umrzeć, ani tak stary by nie mógł przeżyć jeszcze jednego dnia". Ktoś inny napisał: "my
ślenie o śmierci pozbawione jest pozytywów, a zatem nie pozostaje nam nic innego jak trwać i dzia
łać stawiając czoła śmierci". Stawiał jej czoła dzielnie też Bernard, a ze starożytną maksymą "carpe 
diem" jak mało kto się utożsamiał. Jeszcze na kilka dni przed obradami XV Jubileuszowej Szkoły, 
będąc już poważnie chory, zapowiadał w niej swój udział i wprowadzał poprawki do swojego arty
kułu. 

Profesor Bernard Drzęźla, zwany przez bliskich i przyjaciół popularnie Bercikiem, wiódł życie 
niezwykle intensywne. Istotę Jego działań trafnie oddaje maksyma Ingmara Bergmana, który mó
wił że "życie ma taką wartość , jaką chce mu się nadać". Wiele osób- w tym i ja też- podziwiało 

tę aktywność i obecność w tak niezliczonej ilości przedsięwzięć. Były okresy, że nie znał prawie 
odpoczynku. Ciągle w ruchu, ciągle w drodze. Dużo podróżował zawodowo. Prezentował wykłady 
w 38 instytucjach naukowych i wyższych uczelniach. Był Autorem ponad 140 publikacji, kilkuna
stu podręczników i książek. Główne Jego zainteresowania to zagadnienia geofizyki, geomechaniki , 
techniki i technologii eksploatacji złóż. 

Jego wielką troską był stan naszego górnictwa węgla kamiennego. Propozycje, które zgłaszał 
nie spotykały się jednak ze zrozumieniem. Miejmy nadzieję, że nie sprawdzą się słowa, które na
pisał w jednej ze swoich ostatnich publikacji: "przyjdzie taki czas - i to już wkrótce, że będziemy 
się starali wyskrobać z wnętrza Ziemi każdą tonę pozostawionego węgla". 

Miał wielu przyjaciół. Wszyscy obserwowaliśmy Jego walkę z chorobą podziwiając ogromną 
wiarę w jej pokonanie. Jeszcze raz okazało się jednak, że Człowiek poniósł porażkę w tej nie
równej walce. 

Dziś uśmiechasz się z tamtej strony lustra, 
A przed lustrem po Tobie taka wielka pustka. 
Nie pomaga lektura Montaingne'a i Prousta, 
Ani wódka co gorycz pozostawia w ustach. 

Tak śpiewa Leszek Wojtowicz- bard krakowskiej Piwnicy pod Baranami w pięknej pieśni de
dykowanej Janinie Garyckiej , która była dobrym duchem Piwnicy przez wiele lat. Bernard, był ta
kim naszym dobrym duchem uczestnicząc we wszystkich czternastu spotkaniach Szkoły - zabrakło 

Go dopiero na XV, Jubileuszowej w 2006 roku. 
Bernardzie, wierzę, że uśmiechasz się dzisiaj do nas z tamtej strony lustra i dziwisz myśląc, co 

też oni wyprawiają. No, cóż wraz z przyjaciółmi chcemy wspomnieć przynajmniej kilka chwil spę
dzonych z Tobą, a te kilkanaście zdań, te krótkie wspomnienia moje i kolegów świadczą o tym, że 
jesteś wśród nas. I niech tak zostanie. 
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STRESZCZENIE: Praca prezentuje sylwetkę niedawno zmarłego wybitnego specjalisty i naukow
ca z zakresu geomechaniki, geofizyki górniczej oraz deformacji górotworu i powierzchni terenu wy
wolanych podziemną eksploatacją górniczą. Podkreślono Jego zasługi w zakresie kierowania zespo
łami, komisjami oraz rozszerzenia krajowej i międzynarodowej współpracy mierniczych górniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Mechanika górotworu, deformacje górotworu i powierzchni , miernictwo 
górnicze, szkody górnicze 

l. WPROW ADZENIE 

W dniu 8 marca 2006 roku odszedł od nas po ciężkiej, rocznej chorobie wieloletni Przewodniczący 
IV Komisji ISM (International Society of Mine Surveying), członek prezydium ISM, Przewodni
czący Folskiego Komitetu ISM, profesor zw. dr hab. inż. Bernard Drzęźla, dr h.c. Ze zmarłym łą
czyły nas wieloletnie więzy zawodowe i przyjacielskie. Nasze wspomnienie o Nim podzieliliśmy 
na dwie części. W pierwszej części prezentujemy Jego życiorys zawodowy z ogólną charakterysty
ką dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Część drugą poświęcamy bardziej szcze
gółowemu przypomnieniu Jego dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem problematy
ki szkód górniczych, gdyż dziedzina ta stanowiła główny przedmiot Jego zainteresowań oraz była 
tematem współpracy krajowej oraz zagranicznej. 

2. ŻYCIORYS 

Profesor zw. dr hab. inż. Bernard Drzęźla, dr h.c. urodził się w roku 1941 w Żorach, gdzie w 1959 ro
ku ukończył liceum ogólnokształcące. W roku 1965 uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika po stu
diach odbytych w Folitechnice Śląskiej w Gliwicach. 
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W latach 1965-1971 studiował zaocznie matematykę w Uniwersytecie Wrocławskim, łącząc te 
studia z rozpoczętą pracą asystenta w KatedrzeEksploatacji Złóż Wydziału Górniczego. Odbył sta
że przemysłowe pracując przez kilkanaście lat w niepełnym wymiarze czasu pracy w kopalniach 
,.Kleofas", "Katowice" i "Wieczorek". W roku 1971 uzyskał stopień naukowy doktora nauk tech
nicznych, a w roku 1979 stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 
1991, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1996. 

Profesor Drzęźla pełnił w Folitechnice Śląskiej, z wyboru lub nominacji, szereg ważnych funkcji 
kierowniczych. Był między innymi przez wiele lat prodziekanem, a w latach 1990-1996 dziekanem 
Wydziału Górnictwa i Geologii . Od 1989 do chwili śmierci był dyrektorem Instytutu Techniki Eks
ploatacji Złóż, przemianowanego na Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Tere
nów Przemysłowych. 

Działalność naukowa profesora Drzęźli mieściła się głównie w obszarze geomechaniki i geofizyki 
górniczej. Jego prace dotyczą w szczególności problematyki prognozowania deformacji i naprężeń 
w górotworze pod wpływem eksploatacji górniczej, prognozowania stref zagrożonych tąpaniami , mi
nimalizacji oddziaływania deformacji i wstrząsów indukowanych przez górnictwo na obiekty powierz
chni, a także zagadnień związanych z lokalizacją ognisk wstrząsów górotworu i optymalizacją ko
palnianych sieci sejsmologicznych. Część jego prac poświęconych jest również zagadnieniom pro
jektowania kopalń oraz zarządzania i restrukturyzacji górnictwa. 

Wymierny dorobek naukowy profesora Drzęźli to: 166 artykułów naukowych i opublikowanych 
referatów, 5 monografii, 2 książki, 2 skrypty, 149 referatów, wykładów, prelekcji wygłoszonych na 
sympozjach, konferencjach, sympozjach, szkołach, itp., promotorstwo 11 zakończonych przewodów 
doktorskich, w tym 4 uzyskanych przez obcokrajowców, 13 recenzji rozpraw habilitacyjnych i 43 
rozpraw doktorskich, 17 recenzj i wniosków o tytuł naukowy oraz 2 recenzji doktoratu honoris causa. 
Ponadto był on autorem lub współautorem kilkuset ekspertyz i opinii dotyczących różnych zagad
nień w obszarze górnictwa i oddziaływania górnictwa na otoczenie. 

Profesor Drzęźla pełnił również wiele funkcji poza macierzystą Uczelnią: w Centralnej Komisji 
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, w radach naukowych instytutów, w komisjach Wyż
szego Urzędu Górniczego, radach nadzorczych i zespołach o charakterze opiniująco-doradczych 
w spółkach węgla kamiennego i rud miedzi. 

Były to przeważnie funkcje i członkostwo z wyboru. 
Ważniejsze z nich to: 

- Społeczna Rada Gospodarcza Regionu (1994-1997); 
- Obrady Okrągłego Stołu (1989); 
- Rada Muzealna Muzeum Górnictwa Węglowego z Zabrzu- przewodniczący; 

- Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (1991-1997); 
- Komisja Górnicza przy oddziale PAN w Katowicach ; 
- Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN; 
- Komisja ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny; 
- Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, (1995-

-2003); 
- Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym Sto-

warzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa; 
- Komitet Górnictwa P AN - wiceprzewodniczący; 

- Rada Programowa ds. Wydawnictw w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (od 1996 
roku); 

- Rada Programowa miesięcznika WUG "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Gór
nictwie" (1996-1999); 

- Polski Komitet ISM (International Society of Mine Surveying)- przewodniczący; 

- Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego; 
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- Komisja ds. Ochrony Powierzchni przy WUG- przewodniczący; 

- Zespół Geodezji Górniczej- Sekcja Geodezji Przemysłowej KomitetuGeodezji PAN; 
- Rada Fundacji dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu- członek Prezydium; 
- Rada Nadzorcza Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. (1998-

-2001); 
- Zespół Konsultacyjny ds. Oceny Stanu Zagrożenia Tąpaniami Robót Górniczych w Zakładzie 

Górniczym "Bytom III"; 
- Zespół Konsultacyjny ds. Tąpań w KWK "Wujek"- przewodniczący; 
- Zespół Konsultacyjny ds. Tąpań i Zagrożeń Gazowych w KWK ,,Bielszowice" - przewodni-

czący; 

- Zespół Konsultacyjny ds. Analizy Eksploatacji Górniczej w Aspekcie Ochrony Powierzchni 
w KWK "Kazimierz-Juliusz" - przewodniczący; 

- Członek Parlamentarnej Komisji Wspólnej Polska- UE (2001-2004); 
- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał (od 2003); 
- Przewodniczący Polskiej Sekcji Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii (2005); 
- Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej -wiceprzewodniczący (2004-2005) . 

Szczególnym wyróżnieniem prof. Bernarda Drzęźli było członkostwo z wyboru lub nominacji 
szeregu organizacji międzynarodowych i zagranicznych. Można tu wyrnienić członkostwo lub funk
cje w organach Czeskiej i Ukraińskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Organizacji Mierniczych 
Górniczych ISM, międzynarodowej organizacji profesorów górnictwa, a także członkostwo kole
giów redakcyjnych zagranicznych czasopism naukowych. 

Z uwagi na aktywność naukową, swoje funkcje w organizacjach międzynarodowych i zagrani
cznych, a także znajomość kilku języków obcych profesor Drzęźla przebywał w wielu uniwersy
tetach i instytucjach naukowych świata z wykładami, prelekcjami i wizytami. 

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne profesor Drzęźla był wielokrotnie nagra
dzany, wyróżniany i odznaczany. Uzyskał, między innymi, wielokrotnie nagrodę JM Rektora Poli
techniki Śląskiej , 3-krotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz 2-krotnie został wyróżnio
ny za działalność dydaktyczną w postaci Złotej Kredy. Odznaczony został Medalem Komisji Edu
kacji Narodowej , Złotą Odznaką ,,Zasłużony dla Górnictwa", Złotą Odznaką ,,Za zasługi dla Och- ' 
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej", Honorową Szpadą Górniczą i Honorowym Kordzikiem Gór
niczym, medalami: 50-lecia Uczelni i Wydziału Górniczego AGH, 50-lecia Wydziału Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej, 50-lecia Uniwersytetu w Petrosani (Rumunia), był Generalnym Dy
rektorem Górniczym I stopnia. 

Profesor Drzęźla otrzymał trzy honorowe tytuły profesora uczelni geologiczno-górniczych w Chi
nach, Rosji i Rumunii. 

W latach 2001-2005 był Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i z ramienia Senatu został jego 
delegatem (obserwatorem) do Parlamentu Europejskiego, a od l maja do 19 lipca 2005 roku był po
słem do Parlamentu Europejskiego. 

W osobie profesora Drzęźli Wydział Górnictwa i Geologii oraz całe środowisko górnicze stra
ciło wybitnego, światowej sławy naukowca, wychowawcę młodzieży studenckiej i młodej kadry 
naukowej. 

3. DOROBEK NAUKOWY PROFESORA BERNARDA DRZĘŹLI 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOROBKU 
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI SZKÓD GÓRNICZYCH 

Przedstawienie całego, niezmiernie bogatego i różnorodnego dorobku naukowego profesora Ber
narda Drzęźli w ramach jednego referatu, jest wręcz niemożliwe. Dlatego autorzy referatu skupili 

V 



się na przedstawieniu głównych elementów dorobku naukowego profesora Drzęźli w zakresie pro
blematyki szkód górniczych. W celu wprowadzenia posłużymy się tu fragmentami autoreferatów, 
które Zmarły opracował w ramach wniosków awansowych. Konieczne jest również szersze przy
pomnienie tych fragmentów życiorysu Zmarłego, które mówią o kształtowaniu się Jego zaintere
~owań naukowych. 

Profesor Drzęźla pisze: ,,Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Folitechniki Śląskiej 
w 1965 roku rozpocząłem pracę w Katedrze Eksploatacji Złóż pod kierunkiem prof. Witolda Pary
siewicza, wybitnego specjalisty w zakresie tąpań . Jego przedwczesna śmierć spowodowała, że nie 
zdołałem odpowiednio wykorzystać szans wynikających z pracy pod Jego opieką" . Z osób, które 
miały wpływ ma rozwój naukowy Zmarłego, wymienia On profesora Henryka Gila wówczas mło
dego i błyskotliwego naukowca, władającego biegle skomplikowanym aparatem matematycznym 
i znającego metody mechaniki teoretycznej. Ponadto wspomina doktora Włodzimierza Olaszow
skiego który pomógł mu w realizacji badań modelowych a których wyniki analizował w swojej 
pracy doktorskiej. Dalej stwierdza, że jest dłużnikiem wielu osób, które wywarły wpływ na Niego 
na zasadzie zafascynowania ich twórczością naukową. 

Po podjęciu pracy na Uczelni, realizując osobiste zainteresowania i przygotowując się do dzia
htlności naukowej rozpoczyna zaoczne 6-letnie Studia Matematyczne na Wydziale Matematyki, Fi 
zyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaczyna również intensywnie uczyć się języków ob
cych. Ta intensywna i systematyczna nauka języków obcych zaowocowała dobrą znajomością ję
zyków angielskiego, francuskiego i rosyjskiego oraz nieco słabszą znajomością języka hiszpań
skiego i niemieckiego. Można zatem mówić o wybitnych umiejętnościach językowych Zmarłego. 

Po pewnym okresie bardzo dużego zróżnicowania tematyki badawczej, co było spowodowane 
brakiem kierownictwa naukowego po śmierci profesora Parysiewicza, zainteresowania profesora 
Bernarda Drzęźli zaczynają się skupiać wokół problematyki prognozowania deformacji górotworu 
pod wpływem eksploatacji górniczej . 

W 1971 roku broni pracę doktorską, która dotyczy problematyki modelowania ruchów wnętrza 
górotworu nad eksploatowanym pokładem przy pomocy modeli zbudowanych z materiałów ekwi
walentnych oraz modeli analitycznych. 

W pracy doktorskiej podaje On nowatorskie rozwiązanie opisu ruchów poziomych górotworu 
nad eksploatowanym pokładem . 

Rozwiązanie to uzyskuje przy następujących założeniach: 
- ruch pionowy górotworu opisuje wzór St. Knothego; 
- zakładając, że górotwór jest ośrodkiem sprężystym poszukuje się takiego rozwiązania, przy któ-

rym spełnione jest minimum energii sprężystej deformacji całego górotworu. 
Stosując metody rachunku wariacyjnego otrzymuje poszukiwane równanie opisujące ruchy po

ziome w sposób zgodny z obserwacjami poczynionymi w badaniach na modelu zbudowanym z ma
teriałów ekwiwalentnych. 

Jednym z wyników badań modelowych i rozważań teoretycznych jest ustalenie innego rozkładu 
pionowego długości promień rozproszenia wpływów w górotworze nad eksploatowanym pokładem. 
Uzyskane rozwiązanie ma duże znaczenie przy analizie deformacji rury szybowej. 

Rozwinięcie zaproponowanego rozwiązania na przypadek trójwymiarowy stanowiło przedmiot 
jego rozprawy habilitacyjnej. 

Trud studiowania matematyki zaowocował gruntowną znajomością szeregu zaawansowanym me
tod matematycznych jak metody rozwiązywania układów równań różniczkowych, metody geome
trii różniczkowej , oraz, co bardzo istotne, znajomością metod numerycznych i unikalną w tamtych 
latach znajomością pisania programów komputerowych. Widać to już na przykładzie pracy doktor
skiej Zmarłego oraz na przykładzie dalszych proponowanych przez Niego rozwi ązań. 

W pierwszym okresie zainteresowania problematyką ruchów górotworu dokonuje rozwinięcia 
przestrzennych wariantów dwu stosowanych wówczas praktycznie metod prognozowania górotwo-
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ru: Knothego-Budryka oraz T. Kochmańskiego, wyprowadzając wzory na wszystkie ważniejsze wskaź
niki deformacji przy dowolnych kształtach parcel eksploatacji. 

Jednocześnie w szeregu publikacjach przybliża środowisku mierniczych górniczych, nieznane 
wówczas w tym gronie wzory mechaniki i geometrii różniczkowej związane z transformacją skła
dowych przemieszczenia, odkształcenia liniowego i postaciowego, obrotu poziomego elementu li
niowego, pochylenia oraz krzywizny przekrojów pionowych, skręcenia geodezyjnego niecki osia
dania, krzywizny poziomej przy obrocie układu współrzędnych, a także wzory określające kierunki 
występowania krzywizn i odkształceń głównych. Wyprowadzone wzory stanowiły adaptację znanych 
z geometrii różniczkowej wzorów na krzywiznę normalną z uwzględnieniem możli'-' ·ych do przy
jęcia uproszczei'l. W oparciu o te wzory opracowuje konstrukcje nomogramów umożl1 \\ wjących szyb
kie obliczanie ważniejszych wskaźników deformacji przy dowolnym kształcie parcel eksploatacyj
nych. W okresie "przed komputerowym" nomogramy te miały duże znaczenia praktyczne. 

Po obronie pracy doktorskiej profesor Drzęźla angażuje się z dużym poświęceniem w zagad
nienie komputeryzacji prognozowania deformacji górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej. 

Jak pisze profesor Drzęźla "Była to olbrzymia praca, a jednocześnie wdzięczne pole działania, 
ponieważ po pierwsze przemysł wprost chłonął każde opracowanie cząstkowe w tym zakresie, a po 
drugie we wszystkim co robiłem, moglem z drobnymi zastrzeżeniami przypisać sobie palmę pierw
szei'lstwa i to w skali światowej. Ta praca mnie tak wchłonęła, że nie byłem w stanie dokoi'lczyć 
przerwanej pracy dyplomowej na Uniwersytecie Wrocławskim". 

Komputeryzacja omawianych zagadnień prognostycznych była pracą dużą zarówno ze względu 
na szeroki wachlarz potrzeb praktycznych i naukowo badawczych jak i odnawialny charakter tych 
potrzeb spowodowany ciągłym rozwojem sprzętu komputerowego. Nosi ona pracy prawie ciągłej 
i trwa do dziś objąwszy wszystkie fazy rozwojowe sprzętu od Odry 1204, kolejne wydania Odry 
serii 1300, ZX Spectrum, po IBM PC z systemem DOS i WINDOWS. 

Warunkiem rozpoczęcia prac programowych było opracowanie algorytmów całkowania po do
wolnych wielokątach parcel eksploatacji, możliwych do wykorzystania w programach komputero
wych. "Uważam, że algorytmy, które powstały noszą wszelkie znamiona oryginalności" pisze Pro
fesor Drzęźla. 

Profesor Drzęźla oprogramował najczęściej stosowane w Polsce teorie geometryczno-całkowe 
St. Knothego-W. Budryka i T. Kochmai'lskiego oraz rozwiązanie własne. 

Stosując wymienione modele teoretyczne opracował 6 grup programów obejmujących następu
jące zagadnienia: 
- Grupa I- obliczanie deformacji w punkcie o zadanych współrzędnych z wyprowadzeniem wy

ników obliczei'l w formie tabulogramu. Programy zawierały możliwość obliczenia 37 różnych 
wskaźników deformacji. Do programów tej grupy należą m.in. programy o symbolach: EDG8, 
ED8J- wzory B. Drzęźli, EDG3- wzory W. Budryka-St. Knothego, EDG6, EDG9- wzory 
T. Kochmai'lskiego; 

- Grupa II- obliczanie deformacji i wyprowadzanie wyników w postaci map izolinii wybranych 
wskaźników deformacji. Należy tu wymienić bardzo popularne programy: ED15, ElSJ- wzory 
B. Drzęźli, ED20, E20J- wzory W. Budryka-St. Knothego, ED19, El9N- wzory T. Kochmai'l
skiego; 

- Grupa III- wyznaczanie parametrów teorii w oparciu o zadaną geometrię eksploatacji i wyniki 
pomiarów geodezyjnych. Są to m.in. programy: EDG4, ED4J - wzory St. Knothego, El7B -
wzory B. Drzęźli, ED12, ED12J, ED18- wzory T. Kochmai'lskiego; 

- Grupa IV - programy do aktualizacji planu warstwicowego rzeźby terenu górniczego zmienia
jącej się wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. Do częściej stosowanych należały progra
my: El3N, E13J, E28N- wzór St. Knothego, El4N, E29N- wzór T. Kochmańskiego; 

- Grupa V- optymalizacja kształtu frontu eksploatacyjnego z uwagi na minimalizację wielkości 
wybranych wskaźników deformacji; 
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- Grupa VI - programy do optymalizacji wymiarów filarów ochronnych dla obiektów punkto
wych i szybów pod kątem minimalizacji strat złoża. 
Powyższy zestaw obejmuje około 24 programów, które w ciągu kilkunastu lat były wielokrot

nie doskonalone. Programy te zdobyły dużą popularność w przemyśle, stając się rutynowym narzę
dziem pracy działów mierniczych. W latach 1986-1987 najpopularniejsze z wymienionych prog
ramów (między innymi El5J, El3J, EDG4) zostały zaadaptowane na mikrokomputer IBM-PC. Ich 
cechą wspólnąjest jednakowy, bardzo uniwersalny sposób numerycznego opisu eksploatacj i górni
czej . Uzyskiwane wyniki prognostyczne dotyczą asymptotycznego stanu deformacji występujące
go po zatrzymaniu wybierania złoża. 

Profesor J. Białek, najbliższy współpracownik profesora B. Drzęźli stwierdza: "mialem szczęś
cie, gdy jako asystent spotkałem na swej drodze zawodowej młodego i niezwykle uzdolnionego, 
pracowitego i życzliwego ludziom doktora Bernarda Drzęźlę, który wówczas podobnie jak ja pra
cował w zespole profesora Henryka Gila. To dzięki Niemu problematyka prognozowania defor
macji terenu górniczego z zastosowaniem metod komputerowych stała się również moją życiową 
pasją. Ta pasja nas połączyła zawodowo i przyjacielsko. Programy te były napisane niezwykle opty
malnie. Musiały być optymalne w czasach, gdy komputery miały tysiące razy mniejszą szybkość 
i pamięć . Ja w tych programach dostrzegam piękno logiki, prostotę formy a jednocześnie potęgę 
możliwości . Mogę tak powiedzieć gdyżjako jeden z nielicznych dokładnie przeanalizowałem teks
ty źródłowe tych programów". 

Pełny pakiet wzorów teoretycznych stanowiących bazę programów oraz najważniejsze algoryt
my opisane w formie zamkniętych procedur napisanych w języku "Algol 60" profesor Drzęźla pu
blikuje w autorskim rozdziale poświęconym problematyce prognozowania deformacji górotworu za 
pomocą maszyn cyfrowych w fundamentalnej monografii Ochrona Powierzchni Przed Szkodami 
Górniczymi z 1980 roku. 

Teksty źródłowe najpopularniejszych programów zapisane w formie elektronicznej są znane 
wszystkim bliżej zainteresowanym tą problematyką, gdyż profesor Drzęźla je upublicznił. Są one 
przedmiotem wielu dalszych modyfikacji . Świadczy to o trwałości dorobku Bernarda Drzęźli w dzie
dzinie komputerowych metod prognozowanie deformacji górotworu. 

Dalsze zainteresowania profesora Drzęźli dotyczyły problematyki osiadania punktów w czasie. 
Stało się to niewątpliwie pod wpływem moich zainteresowań. Ja wówczas miałem gotowe algoryt
my i programy opisujące chwilowe i czasowo-ekstremalne deformacje terenu górniczego dla ogól
nego 3 wymiarowego układu eksploatacji. Publikujemy wówczas wspólnie z prof. Białkiem, kilka 
artykułów dotyczących kinematyki nieustalonych niecek obniżeniowych dla przypadku płaskiego . 

Nurt zainteresowań dynamiką procesu obniżeń powraca w późniejszym okresie. Zainspirowany 
pracami profesora Antoniego Sroki dotyczącymi wpływu przerw w eksploatacji na obserwowane 
zwiększone szkody w obiektach budowlanych, profesor Drzęźla publikuje szereg prac dotyczących 
możliwego wpływu zatrzymań frontu ścianowego na wielkości charakteryzujące deformacje i szyb
kość ujawniania się tych deformacji z możliwymi implikacjami w postaci zwiększonych naprężeń 
i szkód w obiektach. Część z tych prac była referowana w ramach posiedzeń IV Komisji ISM. 

Wobec toczącej się dyskusji na temat wpływu prędkości eksploatacji na szkody w obiektach. 
profesor Drzęźla pisze szereg artykułów , w których analizuje wpływ prędkości eksploatacji na od
kształceni a efektywne obliczane w oparciu o reologiczny model standard. Również te prace były 
przedstawiane na posiedzeniach IV Komisji ISM. 

Równolegle profesor Drzęźla uczestniczy w pracach dotyczących problematyki tąpań, które sta
nowiły główny nurt działalności zespołu kierowanego przez profesora Gila. Między innymi opra
cowuje szereg programów z zakresu prognozowania naprężeń w górotworze z wykorzystaniem ist
niejących rozwiązań analitycznych dla zagadnień 2-wymiarowych. 

W latach 80. głównym nurtem zainteresowań profesora Drzęźli była również geofizyka górni
cza, a szczególnie problematyka dotycząca lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych. 
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Jak sam pisze, do najważniejszych jego osiągnięć w tym zakresie należą: 
opracowanie oryginalnych metod wspólnej (grupowej) lokalizacji hipocentrów Uoint hypocen
tre detennination) wstrząsów górotworu z wyznaczaniem parametrów założonego modelu sej
smogeologicznego ośrodka, w szczególności parametrów modelu z anizotropią elipsoidalną; 

- odkrycie, na podstawie częściowego fault piane solution poprzez lokalizację replik z zastoso
waniem własnych, wyżej wzmiankowanych metod, że płaszczyzny rozrywu towarzyszące więk
szym wstrząsom z rejonu niecki bytomskiej mają przebieg równoległy do kierunków natural
nych spękań górotworu; 
opracowanie algorytmów i programów oceny błędów lokalizacji ognisk wstrząsów i optymali
zacji sieci sejsmometrów przy założeniu losowego charakteru błędów czasów wejścia z wyko
rzystaniem kryteriów planowania optymalnego; 
odkrycie kilku nowych prawidłowości odnośnie wpływu geometrii sieci stanowisk sejsmome
trów na błąd lokalizacji ognisk wstrząsów, które w połączeniu z prawidłowościami odkrytymi 
wcześniej przez innych, stanowią zbiór wskazówek dla inżynierskiego projektowania sieci sejs
mometrów; 

- zbadanie wpływu anizotropii rozchodzenia się fal sejsmicznych na optymalny kształt sieci sejs
mometrów i wpływu odstępstw od tego kształtu na błąd lokalizacji hipocentrów wstrząsów; 
zbadanie warunków występowania niejednoznaczności rozwiązania zadania lokalizacji hipocen
trów wstrząsów i sformułowanie zaleceń dla doboru kształtu sieci sejsmometrów i metod loka
lizacji; 

- zdefiniowanie i ustalenie przypadków występowania zdegenerowanych sieci sejsmometrów; 
- przebadanie matematycznych (tj . łatwo usuwalnych) błędów lokalizacji ognisk wstrząsów; 

opracowanie programów komputerowych do badania możliwości wystąpienia niejednoznacz
ności rozwiązania zadania lokalizacji; 
odkrycie zjawiska bipolimodalności probabilistycznych rozkładów zdarze1'1 sejsmicznych w ko
palniach i opracowanie pierwszych modeli matematycznych zjawiska oraz sformułowanie hipo
tez wyjaśniających to zjawisko, z których jedna zakłada ingerencję czynników tektonicznych 
w przypadku wstrząsów z wysokoenergetycznej części rozkładu. 

Jednym z dowodów wielkości autorytetu naukowego profesora Drzęźli w zakresie sejsmologii 
górniczej jest fakt wypromowania wielu doktorów z tego zakresu, spośród których 3 zrobiło karie
rę międzynarodowąjako uznani specjaliści w dziedzinie geofizyki górniczej. 

Są to: 
l. Dr inż Aleksander Mendecki-który w latach 80. wyjechał do RPA, gdzie był organizatorem 

a następnie wieloletnim kierownikiem Stacji Geofizyki Górniczej obsługującej kopalnie złota 
w rejonie Welcom. Stworzony przez dr. Aleksandra Mendeckiego ośrodek skupiał uznawanych 
w świecie specjalistów z zakresu geofizyki. 

2. Dr inż. Muhammad Ali - obywatel Syrii , który osobiście budował i organizował, a teraz kie
ruje pierwszą stacją sejsmologiczną w stolicy Syrii w Damaszku. 

3. Dr inż . Dou Lin Ming -Założyciel i Dyrektor Instytutu Geofizyki Górniczej na China Univer
sity of Mining and Technology w Xuzhou (Szizu). 
Autorzy podkreślają, że w sposób wybiórczy potraktowali tematykę realizowaną przez profeso

ra Drzęźlę . Chodziło tu nie o szczegółowe wymienienie wszystkich jego dokonań, ale o przypom
nienie tych elementów dorobku, z których był On szczególnie znany i ceniony. 

Profesor Drzęźla był postacią wielowymiarową, obdarzoną wieloma talentami , pracowitością 
i olbrzymią wolą działania. Był naukowcem chcącym dociec prawdy i chcącym tworzyć nowe na
rzędzia poznawcze, był matematykiem obdarzonym twórczymi możliwościami w dziedzinie two
rzenia algorytmów numerycznych, był poliglotą, był inżynierem obdarowanym zmysłem praktycz
nym, był działaczem społecznym i gospodarczym. 
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Jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełnił w ostatnich kilkunastu latach była funkcja prze
wodniczącego Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni przy WUG. Sprawując tą funkcję potrafił 
w sposób umiejętny wyważyć na ogół sprzeczne zagadnienia ochrony terenów górniczych i intere
sy przemysłu wydobywczego z uwzględnieniem bardzo ważnego aktualnie problemu akceptacji spo
łecznej dla działalności górniczej . 

Był autorem lub kierownikiem bardzo wielu opracowań i ekspertyz dla przemysłu gdzie w spo
sób praktyczny wykorzystywała swoją wiedzę w zakresie geomechaniki i geofizyki górniczej . 

Profesor Drzęźla zawsze angażował się w działania licznych stowarzyszeń i organizacji. Lubił 
liczne kontakty z ludźmi, lubił działać, organizować, lubił liczne podróże zagraniczne, był przecież 
poliglotą. 

Szczyt swojej jego kariery społecznej i zawodowej osiągnął uczestnicząc w obradach Okrągłe
go Stołu oraz pełniąc zaszczytną funkcję Senatora RP. To dzięki znajomości wielu języków jako 
Senator RP pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej Komisja do Spraw Unii Europej
skiej. 

Ciężka choroba i śmierć przerywała ciąg dokonaó profesora Drzęźli. Pozostaje po nim ogro m
ny wielowymiarowy dorobek. Pozostają książki , skrypty, publikacje, programy komputerowe, idee, 
oraz to, co najważniejsze- ludzka pamięć . 

Zapamiętamy go jako nieodżałowanego Przewodniczącego IV Komisji ISM, Komisji, która 
w ocenie Prezydium PK ISM oraz w ocenie Prezydium ISM uchodziła za najbardziej aktywną. By
ło to w dużej mierze zasługa jej Przewodniczącego. 

Zapamiętamy Go również Jako Przewodniczącego Folskiego Komitetu Mierniczych Górniczych 
PK ISM, aktywnie działającego na forum krajowym i międzynarodowym . Pod Jego przewodnic
twem ugruntowała się pozycja tej ogólnopolskiej organizacji, skupiającej specjalistów z zakresu 
miernictwa górniczego i ochrony powierzchni górniczej. Za jego kadencji zorganizowano w 2000 
roku w Polsce Międzynarodowy Kongres Miernictwa Górniczego, uznawany za jeden z najlepszych 
w całej historii ISM. 

Profesor Białek podkreśla, że zapamięta Go jako swojego Szefa, który dawał mu pełną swobo
dę działania , oraz jako niezwykle utalentowanego matematyka, programistę i poliglotę, na pomoc 
którego mógł zawsze liczyć . 

Zapamiętamy Go jako ciepłego i przyjacielskiego Kolegę i człowieka z nieskończonymi zaso
bami optymizmu życiowego . W sposób bardzo sugestywny charakteryzuje Jego osobowość profe
sor M. Mazurkiewicz pisząc: "był to człowiek, który nigdy nie wyłączał telefonu komórkowego" -
zawsze więc był skory do kontaktów, dyskusji. wymiany poglądów i chętny do pomocy nawet 
w problemach osobistych. 

W czasie ostatniej życiowej próby, mając pełną świadomość krytycznej sytuacji, praktycznie do 
koóca wierzy! w szczęśliwy finał. Wierzył, że wyzdrowieje, wierzył, że trzeba działać. Przecież jesz
cze 4 miesiące przed śmiercią, kiedy ciągle był nękany przez nieustające bóle, kandydował w ko
lejnych wyborach do Senatu uzyskując na liście wyborczej swojej partii największą liczbę głosów, 
a 2 miesiące przed śmiercią przewodniczył obradom Komisji ds. Ochrony Powierzchni WUG. Na
pisał w tym czasie artykuł o zwiększeniu efektywności nadzoru budowlanego ze strony górnictwa, 
w przypadku, gdy górnictwo finansuje zabezpieczenia przed szkodami górniczymi. Są to dowody 
niezwykłego hartu ducha i optymizmu. 

Zapamiętamy Go j ako nieodżałowanego człowieka, którego odejście sprawia, że dla wielu Ju
dzi wiele spraw już nigdy nie będzie tak wyglądało jak za Jego życia. 
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Professar Bernard Drzęźla, Ph.D. Sc., Eng., Dr H.C., for Many Years 
the Chairman o f 4th ISM Commission, President o f the Polish Committee 
of ISM and Chairman o f the Commission for the Protection o f Surface 
of the State Mining Authority 
(Commemoration) 

The paper presents late Professar Drzęźla , an outstanding specialist and scientist in geo-rnechanics, 
mining geophysics as well as rock mass and surface deformations caused by mining. The paper 
emphasises his achievements in Jeading teams, commissions and extending national and internatio
nal co-operation o f min e surveyors. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

W spółpraca z Profesorem Bernardem Drzęźlą 
w zakresie ochrony powierzchni 

Andrzej Kowalski 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Profesor Bernard Drzęźla był Recenzentem pracy doktorskiej autora, w której 
określono zmienność parametru promienia zasięgu wpływów w górotworze na podstawie pomie
rzonych osiadm'l w górotworze. Drugi obszar współpracy dotyczył dynamiki eksploatacji, w szcze
gólnośc i wpływu prędkości frontu ścianowego i przerw na deformacje powierzchni. W artykule przed
stawiono także syntetycznie doświadczenia z ochrony powierzchni przed szkodami kopalni "Kazi
mierz-Juliusz", gdzie Bernard Drzęźla był wieloletnim przewodniczącym Zespolu Konsultacyjnego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, górotwór, deformacje, szkody górnicze 

l. WSTĘP 

Profesor Bernard Drzęźla na podstawie badań modelowych określi ł zmienność parametru promie
nia zasięgu wpływów w górotworze. Określeniem zasięgu wpływów w górotworze zajmował się 
także w pracy doktorskiej autor, który zmienność parametru promienia zasięgu wpły\ •ów określił 
na podstawie pomiarów osiadaó w górotworze. Profesor Bernard Drzężla był jej Recenzentem. 

Drugi obszar współpracy dotyczył dynamiki eksploatacji, w szczególności wpływu prędkości 
frontu ścianowego i przerw na deformacje powierzchni . 

Bernard Drzęźla był wieloletnim przewodniczącym Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyż
szym Urzędzie Górniczym, a także wielu Zespołów Konsultacyjnych między innymi na kopalni 
"Kazimierz-Juliusz". W referacie przedstawiono syntetycznie doświadczenia z ochrony powierzchni 
przed szkodami na tej kopalni, na które miała wpływ działalność Zespołu na kopalni "Kazimierz
Juliusz". 

2. O PARAMETRZE PROMIENIA ZASIĘGU WPŁ YWÓW GŁÓWNYCH W GÓROTWORZE 

2.1. Istota problemu 

Tematem pracy doktorskiej autora było określenie zmienności parametru promienia zasięgu wpły
wów głównych w górotworze r(z) teorii Budryka-Knothego na podstawie badań geodezyjnych prze
mieszczeń pionowych punktów w górotworze, według wzoru (l). 

(l) 

gdzie: z - współrzędna pionowa, która zlokalizowana jest w osi szybu lub szybiku, początek osi jest 
w stropie najgłębszego pokładu, r- promień rozproszenia wpływów głównych, H- głębokość pokładu . 
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Wcześniej tym problemem zajmował się również B. Drzęźla [l], który na podstawie badaJ'! mo
delowych, na materiałach ekwiwalentnych, podal bardziej ogólną postać równania (l) w postaci: 

[ I
n 

z+z 
r =r --0-
z H+ Z oj 

(2) 

gdzie z0 to dodatkowy parametr. 

Wyznaczony na podstawie badań modelowych parametr n według wzoru (2) waha się od 0.4-0,74. 
Natomiast wyznaczony na podstawie rozważań teoretycznych, polegających na rozwiązaniu w pe
wien szczególny sposób równań równowagi górotworu potraktowanego jako ośrodek liniowo-sprę
żysty i izotropowy oraz przy przyjęciu a priori obniże1'1 górotworu według teorii Budryka-Knothe
go, wykładnik potęgowego n= 0,665. 

Autor wykładnik potęgowy występujący we wzorze (l) wyznaczył na podstawie obserwacji ob
niżeń w wyrobiskach chodnikowych i na powierzchni, łącznie dla 36 linii pomiarowych. 

Wynikowe wartości parametru n były następujące: 
- Dla górotworu malo i średniozwięzłego 0,66 ±0,07. 
- Dla górotworu zwięzłego 0,48 ±0,04. 
- Dla górotworu zwięzłego naruszonego wcześniejszą eksploatacją 0.55 ±0,04. 

Przedstawione wyniki badań, których wyniki są zbieżne , uzyskane na podstawie eksperymen
tów pomiarowych wykazały. że parametr n do opisu zasięgu wpływów w górotworze, może być 
mniejszy od jedności, jak wcześniej przyjmowano [9]. 

2.2. Kierunki rozwoju metod prognozowania deformacji 

W recenzji pracy doktorskiej [3] Profesor Drzęźla napisał że"( ... ) tzw. teorie całkowo-geometry
czne, w szczególności teoria Budryka-Knothego, czyli teorie zbudowane w gruncie rzeczy na po
dłożu empirycznym, są jak na razie jedynymi, które z uwagi na ich względną prostotę, są stosowa
ne na tak szeroką skalę w Polsce i na świecie, dając jednocześnie wyniki z prawie z wystarczającą 
dla praktyki górniczej dokładnością. Dlatego zdaniem Recenzenta, celowym jest prowadzeniem 
poszukiwań naukowych w innych kierunkach, które mogą zaowocować skokiem jakościowym w roz
woju metod prognozowania deformacji górotworu, jak i doskonalenie tego, co już istnieje i jest 
stosowane, a według pesymistycznych przewidywań niektórych może być jeszcze długo stosowane 
z braku lepszych rozwiązań" . 

Uwzględniając powyższe należy zwrócić uwagę na trafną diagnozę, która obecnie nabiera zna
czenia, dotyczącą trafności sporządzania prognoz deformacji, ich weryfikacji. Jest to problem nie
zmiernie ważny do oceny ryzyka podejmowanej eksploatacji z uwagi na ochronę powierzchni. Pro
blemem dotyczący sprawdzalności prognoz, jest bardzo złożony. 

Wynika to z presji, jaka jest zarówno [8]: 
- przed dopuszczeniem eksploatacji, kiedy prognozy są wykonywane dla założonych danych geo

logiczno-górniczych, które przyjmuje się z pewnego przedziału , czasami mniejsze niż średnie; 
- po zakończeniu eksploatacji, kiedy wykazywanie różnic, zarówno ze znakiem dodatnim (wskaź

niki deformacji prognozowane są większe od pomierzonych) i odwrotnie może być wykorzystane 
w celach roszczeniowych, nie zawsze zgodnie ze stanem wiedzy i wyjaśnieniem wszystkich uwa
runkowań wykonanej prognozy. 
Do prognozy deformacji spowodowanej eksploatacją projektowaną stosuje się parametry stosu

je się pewne parametry wyznaczone z rejonu o podobnych warunkach geologiczno-górniczych. Po
nieważ jednak własności górotworu nie są jednakowe, należy się liczyć z pewnym błędem progno
zy wynikającym z możliwych błędów parametrów, których odchylenia standardowe można osza-
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co wać. Suma Dprog (x, y) +ot;~' (x, y) odpowiada z dokładnością do błędu modelu wartości średniej 

Dśr (X, y) oczekiwanej dla prognozy. 

Na ten rozkład dodatkowo nakładają się przypadkowe fluktuacje o0 (x, y) (rozproszenie statys

tyczne) , wynikające z faktu, że odpowiedź górotworu na eksploatację nie jest powtarzalna. 
Ostatecznie wartość wskaźnika D prognozowana z uwzględnieniem niepewności parametrów 

i rozproszenia statystycznego wyniesie: 

Dprog (x, y) = Dprog (x, y) +o b" (x, y) + o0 (x, y) (3) 

Dlatego wariancja możliwych odchyleń prognozy od wartości średniej Dprog (x, y) wyniesie: 

2 2 2 CJo =croparCx,y)+cro(x,y) prog , (4) 

Błędem prognozy 8o,prog wskaźnika D w punkcie terenu (x, y) będzie nazywana różnica pomię

dzy wartościami prognozowanymi Dprog (x, y) przy średnich wartościach parametrów, a rzeczywis-

tym rozkładem wartości tego wskaźnika Drz(X, y) przy założeniu ścisłej realizacji projektu. BłąJ ten 
charakteryzuje się pewną wartością średnią i niezerową wariancją, czyli posiada zarówno charakter 
błędu systematycznego jak i przypadkowego. Sposób obliczania błędu prognozy jest odrębnym za
gadnieniem. 

3. WPŁ YW PRĘDKOŚCI FRONTU ŚCIANOWEGO NA DEFORMACJE POWIERZCHNI 

Zagadnieniem wpływu prędkości frontu ścianowego na deformacje powierzchni Profesor Bernard 
Drzęźla zajmował się prawie przez cały czas swojej pracy naukowej. Pierwsza publikacja i wyklad 
został przedstawiony na forum Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Od
dział w Katowicach na temat "Wpływ prędkości eksploatacji na ochronę obiektów na powierzchni". 
Referat miał tytuł "Niektóre zależności dotyczące przypadku płaskiego dynamicznej niecki osiada
nia" i był opracowany wspólnie z J. Białkiem i A. Golaszewskim w roku 1978. 

Z rozważań tych wynikało, że : 

- ze wzrostem prędkości eksploatacji wzrasta prędkość obniżania się punktów; 
- maksymalne nieustalone przemieszczenia, nachylenia, krzywizny i odkształcenia poziome są mniej-

sze od ich wartości ustalonych; 
- wartości deformacji nieustalonych maleją wraz ze wzrostem prędkości eksploatacji , o ile między 

parametrami v, c i r nie występuje współzależność , co byłoby sprzeczne z założeniem c= const. 
Stwierdzenie, że wartości deformacj i nieustalonych maleją wraz ze wzrostem prędkości eksplo

atacji, o ile między parametrami v, c i r nie występuje współzależność ma kluczowe znaczenie dla 
opisu kształtowania się deformacji nieustalonych. Wynikało z niego, że ze wzrostem prędkości ma
leją w sposób istotny ekstremalne nieustalone wskaźniki deformacji . 

Późniejsza publikacja [4] dotyczyła koncepcji wartości współczynnika czasu c, zaproponował 

koncepcję kształtowania się tego współczynnika. 
Prowadzone rozważania teoretyczne [5] nad kinetyką niecki obniżeń powierzchni, przy zmien

nych prędkościach frontu eksploatacyjnego i postojach ścian wykazały, że "( ... ) zmiany prędkości 
wybierania i postoje ściany wywołują na powierzchni bardzo istotne zwielokrotnienia przyspieszel'l 
przyrostu wskaźników deformacji". Stwierdzenie to oparte jest na przyjmowaniu dotychczasowego 
modelu Knothego przebiegu deformacji w czasie oraz pewnych upraszczających założel'l do opisu 
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teoretycznego. Pomijając założone uproszczenia modelu teoretycznego przyjętego do rozważań. co 
ma znaczenie do opisu ilościowego, formułuje pogląd, że "( .. . ) przechodząc z eksploatacją pod szcze
gólnie ważnymi obiektami należy dążyć do zapewnienia ciągłości równomierności (stałości) postę
pu ściany, ograniczając jednocześnie bezpośrednio pod obiektem postęp wybierania, przy czym zmia
ny postępu powinny być dokonywane w sposób lagodny (stopniowo) w pewnej odległości przed i za 
obiektem". 

W ostatnich latach Profesor Bernard Drzężla problemem nie ciągłej eksploatacji, czyli skutkiem 
przerw w jej prowadzeniu zajął się w aspekcie geomechanicznym i ekonomicznym [6] . 

Wykazuje, że przerwy w eksploatacji są niekorzystne, z uwagi na: 
- wzrost zagrożenia sejsmicznego i tąpaniowego; 
- deformacje powierzchni, powstawanie nieciągłości powierzchni ; 
- szkody górnicze w obiektach; 
- wzrost zagrożenia pożarowego; 
- wzrost kosztów wydobycia. 

Profesor nosił się z zamiarem opracowania monografii na temat niekorzystnego wpływu przerw 
el-- sploatacji frontem ścianowym, w tym celu autor na Jego prośbę przygotował w czerwcu 2002 
roku raport z wyników badań na kopalniach "Staszic" i "Kazimierz-Juliusz" pt. "0 przerwach w eks
ploatacji górniczej i ich wpływach na deformacje powierzchni". Niestety liczne obowiązki Profeso
ra . a później choroba, sprawiły , że monografia nie została opracowana. 

4. OCHRONA POWIERZCHNI KOPALNI "KAZIMIERZ-JULIUSZ" 

4.1. Działalność Zespołu Konsultacyjnego 

Uchwałą Nr 11197 Komisji Ochrony Powierzchni podjętą na posiedzeniu w dniu 31 .07.1997 roku 
w sprawie zaopiniowania planowanej eksploatacji pokładu 510 przez kopalnię "Kazimierz-Juliusz" 
w partiach Centralnej, Feliks i M-3 z uwagi na oc;hronę powierzchni- ujętej w Planie Ruchu na la
ta 1998-2000, powołano Zespół Konsultacyjny do spraw analizy prowadzonej eksploatacji górni
czej i jej wpływów na powierzchnię. Przez okres od 1997 do 2005 roku jego przewodniczącym był 
Profesor Bernard Drzęźla, a autor członkiem zespołu i wykonawcą analiz wyników pomiarów de
formacji powierzchni i obiektów budowlanych. 

Działalność Zespołu dotyczyła problemu prowadzenia eksploatacji grubego pokładu 510 z za
'' alem stropu z podziałem na pięć warstw, pod linią magistralną PKP Dąbrowa Górnicza Ząbko
wice-Kraków (rys . l), a także : 

- linią PKP D-J-B (Dorota-Jęzor-Brzezinka) , 

- liniąMaczki-CZH Sławków (Cieśle), 

- linią PKP Dąbrowa Górnicza Towarowa-Panewnik , 
- linią PKP relacji Kazimierz-Maczki , 
- ośrodkiem "Balaton", 
- osiedlem Nowe Zawodzie w Sosnowcu, 
- liniami WN, 
- magistralnym rurociągiem wodnym 0800 mm. 
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1 0305 

D "'""'M'~'"~~~·'"'"~"""""'" l: f· ,/ D -eksploataqa zawalowa IV warstwy pokladu 51 O f7 ,/ 
D -eksploatacja za;..,alowa III warstwy pokladu 510 /~ ~~~/ 

l 

c=J -eksploatacja zawałowa li warstwy pokładu 510 ,'' 

o JOB - nr punktu linii obserwacyjnej 
1

/ 

Rys. l. Eksploatacja III, IV i V warstwy pokładu 510 i lokalizacja linii pomiarowej. 
l -linia magistralna PKP, 2 -linia PKP D-J-8, 3- linia PKP Maczki-CZH Sławków , 

4 -linia PKP Dąbrowa Górnicza-Panewnik, 5 -wodociąg 0800 mm, NS -przekrój 
geologiczny (Gruchlik P., Jędrzejec E. , Kowalski A., Grabowski A., Tracz P. 2006) 
Figure l. Mining o f III, IV and V bed o f 51 O seam and an arrangement o f measuring line. 
l - PKP main line, 2- PKP D-J-8 line, 3- PKP Maczki-CZH Slawków line, 
4- PKP Dąbrowa Górnicza-Panewnik line, 5 - water supply system 0800 mm, NS - geological 
cross-section (Gruchlik P., Jędrzejec E., Kowalski A., Grabowski A., Tracz P. 2006) 

i 
! l 
l l 
l ! l! 
l 

l 
l 

4.2. Niektóre doświadczenia z deformacji powierzchni uzyskane z badawczej linii pomiarowej 

Wyznaczone parametry teorii dla niecek ustalonych a, tg p i p, wyznaczono przy zastosowaniu me
tody najmniejszych kwadratów, przez dopasowanie niecek teoretycznych do pomierzonych, wyniki 
ich przedstawiono w tabeli l. 

XVII 



Tabcła l. Zestawienie wyznaczonych parametrów teorii dla niecek ustalonych 
(Gruchlik P., 1ędrzejec E. , Kowalski A. , Grabowski A., Tracz P. 2006) 
Ta b k l. Comparison o f determined parameters o f theory for settled troughs 
( G l l'k P 1 d . E K l k. A G b k. A T P 2006 rLIL' 11 ., ę rzeJeC ., owa s 1 ., ra ows l ., racz ) 

Parametr 
tg B Uwagi 

dla warstw_y 
a p 

V 0,7 2,0 25(S); 85(N) dla ścian 255-257 

IV 0,9 
2,2 

40 dla ścian 246-247 1,7(S); 2,4(N) 

III 0,9 2,4 40 dla ścian 236-237 
i skrzydła N 

II 0,9 2,2-2,8; 2,4 40(S); O(N) dla ściany 226 

Wyznaczony dla warstw V i IV współczynnik przemieszczeń poziomych B = 0,3 r. 
Wyniki narastanie obniżeń punktu 316 (górny rysunek), dobowe przyrosty (środkowy rysunek) 

oraz prędkości frontu ściany (dolny rysunek) w trzeciej kampanii pomiarowej, nad eksploatacją 
ściany 226 w II warstwie pokładu 510 przedstawiono na rysunku 2. 

Wyznaczone parametry uogólnionej funkcji czasu (dwuelementowa funkcja, analogia do dwuele
mentowego , szeregowego modelu Kelvina) dla warstwy V , IV i II przedstawiono w tabeli 2 . 

Tabela 2. Zestawienie wyznaczonych parametrów funkcji czasu dla niecek nieustalonych 
(Gru r hlik P., Jędrzejec E., Kowalski A., Grabowski A., Tracz P. 2006) 
Tahlc 2. Comparison of determined parameters o f theory for unsettled troughs 
( G l l'k P 1 d . E K l k' A G b k' A T P 2006) ruc 1 1 ., Ję( rzeJeC ., owa s 1 ., ra ows 1 ., racz 

Maksymalne 
Warstwa V Warstwa IV Warstwa II 

wskaźniki deformacji, Ściana 257 Ściana 247 Ściana 226 
wyznaczone parametry 

A 1 = l 
A1 = 0,26 A1 =0,3 

Parametry funkcji czasu 
Az= O 

A 2 = 0,74 A2 = 0,7 
A , ci> c2 c1 = c2 = 5,1 rok· 1 c1 = 230 rok· c1 = 400 rok-

c2 = 15 rok· c2 = lO rok-
Odchylenie standardowe 

29,92 12,87 74,5 
dopasowania obniżeń, mm 

W odniesieniu do tempa ujawniania się deformacji na podstawie obserwacji wpływów dla ścia
ny 226 można podać, że reakcja powierzchni na zatrzymanie i uruchomienie frontu ściany jest pra
wie natychmiastowa. Zasadnicza część wpływów (parametry A 1 i c 1) od eksploatacji elementarnej 
Uednodniowej) ujawnia się w bardzo krótkim czasie, a pozostała po 2-3 miesiącach . 

Pomimo dużych sumarycznych odkształceń poziomych, jakie wystąpiły na powierzchni, dzięki 
specyficznej i korzystnej budowie geologicznej przypowierzchniowej warstwy górotworu (piaski 
oraz soczewek glin i iłów) nie obserwuje się nieciągłości w postaci szczelin i stopni. Zaobserwo
wano tylko spękania na nieczynnej drodze leśnej (wzdłuż szlaku nr 3) posiadającej asfaltową na
wierzchnię, rejon punktów 324-325 (rys . l ). 

Wykonywane na linii badawczej pomiary deformacji, mają istotne znaczenie, zarówno dla ce
lów ruchowych jak i poznawczych. Są one analizowane i wykorzystywane przez kopalnię do pół
rocznej oceny przebiegu eksploatacji i ochrony powierzchni, w ramach Zespołu Konsultacyjnego, 
a także do ocen zagrożenia bezpieczeństwa obiektów i podejmowania działań profilaktycznych. 
Wyniki pomiarów są przekazywane użytkownikom obiektów. Prowadzenie tych pomiarów było moż
liwe, również dzięki Profesorowi, a znaczenie ich wyników było zawsze wysoko oceniane i wyko
rzystywane przez Zespół Konsultacyjny, którym kierował. 
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Rys. 2. Narastanie obniżeń punktu 316 (górny rysunek), dobowe przyrosty (środkowy rysunek) 
oraz prędkości frontu ściany (dolny rysunek) w trzeciej kampanii pomiarowej 
Figure 2. Growth o f point 316 subsidence (upper drawing), dai ly increases (central drawin g) 
and working face rate (bottom drawing) in the third's measuring drive 

ZAKOŃCZENIE 

W zakończeniu autor zwraca uwagę na fakt, że górotwór jest niepowtarzalny, nie jest możliwe pow
tórzenie badań in situ. Dlatego, z każdego doświadczenia, które jest zdarzeniem jednostkowym, na
leży wyekstrahować powtarzalną esencję i oczyszczoną z indywidualnych i subiektywnych elemen
tów. Wówczas doświadczenie takie ma wartość dla nauki. Rezygnując z jednostkowości, otrzymuje
my w zamian wiedzę fundamentalną. Strategia ta wydaje się być skuteczna dla badań, między in
nymi z zakresu deformacji górotworu i powierzchni . Myślę, że pod tym stwierdzeniem podpisałby 
się również Profesor Bernard Drzęźla . 
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Co-Operation with Professar Bernard Drzęźla 
in the Area of Surface Protection 

Professar Bernard Drzęźla was Reviewer of author's doctor thesis in which a variability of radius 
parameter of influence range in a rockmass was determined on a basis of measured settlements in 
the rockmass. Second area of co-operation concerned dynamics of mining, especially of working 
face rate and pauses influence onto deformations of surface. In the paper, experiences from surface 
damages protection were also synthetically presented for "Kazimierz-Juliusz" mine, where for ma
ny years Bernard Drzęźla h ad been a chairman of Consultative Gro up. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

W sporonienie o Profesorze Bernardzie Drzęźli ( 1941-2006) 

Anton Sroka 
Uniwersytet Techniczny Akademia Górnicza we Freibergu 

Profesora Bernarda Drzęźlę poznałem osobiście w latach 70. jako młodego doktora z Politechniki 
Śląskiej. Był wówczas- co potem podkreślał- uczniem przedwcześnie zmarłego profesora Henry
ka Gila. 

Moje intensywne kontakty z Bernardem rozpoczęły się wraz ze SzkołąEksploatacji Podziemnej . 
Na I Szkole miałem możliwość przeprowadzenia z Nim dłuższej dyskusji na wiele tematów

a przede wszystkim na temat przyszłości polskiego górnictwa. Kontakty nasze stały się z upływem 
czasu coraz częstsze i intensywniejsze, zwłaszcza na tematy związane ze szkodami górniczymi 
i wstrząsami. Spotykaliśmy się nie tylko na różnego rodzaju konferencjach, ale regularnie porozu
miewaliśmy się telefonicznie i nawzajem się odwiedzaliśmy . Z każdego wyjazdu Bernard przywo
ził mi monety obiegowe, wiedząc, że je zbieram. Od Niego otrzymywałem także monety Senatu RP. 

Bernardowi zawdzięczam bardzo wiele w mojej karierze zawodowej, lecz pragnę tylko nadmie
nić że: 

- był moim recenzentem w konkursie na stanowisko i tytuł profesora zwyczajnego z dziedziny geo
dezja górnicza i szkody górnicze na Uniwersytecie Technicznym Akademia Górnicza we Frei
bergu; 

- był wnioskodawcą o przyznanie mi tytułu honorowego Dyrektora Generalnego, szpady górni
czej oraz złotej odznaki zasłużonego dla górnictwa RP; 

- zaproponował i przekonał mnie do członkostwa w komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyż
szym Urzędzie Górniczym w Katowicach, której był długoletnim przewodniczącym . 

W prowadzonych często dyskusjach o charakterze naukowym łub społecznym Bernard nie by! 
cierpliwym słuchaczem i łatwym partnerem. Bronił zawsze zdecydowanie swoich rozwiązań i po
glądów, ale jeżeli jego partner go zaniepokoił , bo pozostawił choć cień wątpliwości, to Bernard spę
dzał dwa, trzy dni przy biurku analizując problem. Później, w ciągu kilku dni powstawały publika
cje przedstawiające nowe rozwiązania. 

O tym, że Bernard ma kłopoty ze zdrowiem dowiedziałem się w lutym 2005 roku. Bernard przy
jechał do Freibergu jako recenzent, na obronę pracy doktorskiej jednego z moich doktorantów wraz 
ze swoją żoną- od niej się tego dowiedzieliśmy. Byłem poruszony- Bernard był dla mnie zawsze 
wzorem człowieka dbającego o swoje zdrowie- poranna gimnastyka, zdrowe jedzenie, dużo spor
tu, jak np. jazda na rolkach i na rowerze. Potem wszystko poszło już bardzo szybko- Bernard nie 
przyjechał na majowe Dni Geokinematyczne i na zebranie IV komisji ISM ds . Szkód Górniczych, 
której był przewodniczącym. Operacja i rekonwalescencja - odwiedzając go w szpitalu w Zabrzu 
i w Gliwicach miałem cały czas nadzieję, że pokona chorobę. 

Bernard pomimo cierpienia był zaangażowany we wszystkie obowiązki do ostatnich dni swo
jego życia. Na organizowane przeze mnie corocznie Dni Geokinematyczne zgłosił jeszcze w listo
padzie 2005 roku, razem z jednym ze swoich współpracowników, referat. W dniach 11- 16 listo
pada 2005 roku był oficjalnie gościem Instytutu Geodezji Górniczej i Geodezji Uniwersytetu Tech
nicznego Akademia Górnicza we Freibergu. Planowaliśmy jeszcze wtedy zrealizowanie wspólnego 
projektu badawczego. W grudniu 2005 roku wysłuchałem Jego referatu w ramach konferencji zor-
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ganizowanej z okazji 85-Jecia Katedry Geodezji Górniczej AGH i jeszcze nic nie zapowiadało tak 
szybkiego, tragicznego końca. Wówczas wierzyłem, pomimo niepokojących słów Jego żony Gra
żyny, że Bernard zwycięży tę straszliwą chorobę. 

W styczniu 2006 roku, niecałe dwa miesiące przed śmiercią, napisał jeszcze recenzję pracy dok
torskiej jednemu z moich doktorantów. Przekazując mi ją osobiście w swoim domu w Żorach, żalił 
się, że jej napisanie w języku angielskim nie poszło mu tak łatwo i gładko jak zwykle. A ja widząc 
go, po raz pierwszy zrozumiałem, że stracę przyjaciela. 

Ostatni raz widziałem się z Bernardem 19 lutego 2006 roku, w przeddzień rozpoczęcia XV Szko
ły Eksploatacji Podziemnej. Żył tą Szkołą i chciał na nią koniecznie pojechać, ponieważ dotąd był 
obecny na wszystkich poprzednich konferencjach. Było mi niezwykle trudno wytłumaczyć, że nie 
ma to sensu, że musi się najpierw wyleczyć. Wszyscy, którzy mieli z Bernardem w tym okresie 
kontakt osobisty, wiedzą o tym, iż wierzył, że pokona chorobę mówiąc mi, np., "że w maju przy
jedzie na pewno na Dni Geokinematyczne, bo do tego czasu na pewno wyzdrowieje". Gdy go prze
konałem, że wyjazd do Szczyrku jest ze względu na Jego stan zdrowia niewskazany, prosił żebym 
porozmawiał z Jurkiem (dr. Kickim) , aby on mu tę 15. obecność na Szkole uznał. Martwił się tak
że, czy Józek (prof. Dubiński), ten wspólnie napisany referat pt. ,,Rzecz o szarlatanerii w naukach 
górniczych", wygłosi z odpowiednim zaangażowaniem i wiarygodnością. Prosił mnie, abym po wy
słuchaniu tego referatu zadzwonił do Niego i przedstawił swoje wrażenia oraz wrażenia słuchaczy, 
co zresztą zrobiłem, zapewniając, że referat został bardzo dobrze zaprezentowany i przyjęty. 

Jestem przekonany, że chociaż już nigdy się z Nim nie spotkam, to jednak będzie On jeszcze 
bardzo długo obecny w naszej codziennej działalności inżynierskiej i naukowej. 

Znając dobrze Bernarda wiem także, że w Jego publikacjach znajdziemy nie tylko walory nau
kowe, ale także Jego ślady osobiste. Publikacje te napisane są typowym dla Niego stylem i języ
kiem, pełnym zaangażowania i wiary w to, iż skłonią one innych do pójścia we wskazanym kie
runku. 

Bernard, pomimo osiagnięcia w życiu naukowym i społecznym wielu sukcesów, pozostał czło
wiekiem skromnym, przywiązanym do rodzinnego miasta i pamiętającym o swoim pochodzeniu. 

Dnia 9 marca, po dwóch tygodniach od zakończenia obrad XV Szkoły Eksploatacji Podziem
nej, Bernard zmarł. 

Wszyscy straciliśmy wiernego, oddanego kolegę i przyjaciela, wspaniałego naukowca i inżynie
ra, wychowawcę wielu pokoleń studentów i pracowników nauki oraz wielkiego przyjaciela i entuz
jastę górnictwa. 

Nauka Polska straciła jednego z najwybitniejszych uczonych. 
Nazwisko Bernarda Drzęźli należy wymieniać na równi z nazwiskami Czeczotta, Krupińskiego, 

Budryka, Sałustowicza, Litwiniszyna i Knothego. 

Drezno 14.12.2006 r. 
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Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla
szanse i perspektywy 

Józef Dubiński, Krystyna Czaplicka, Krzysztof Stańczyk, Jerzy Świądrawski 
Główny lnstyfllt Górnicnva, Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono zasadnicze informacje techniczne i ekonomiczne, ja
kie są związane z technologiami produkcji paliw płynnych i gazowych na bazie węgla kamiennego 
oraz z ich analizą w aspekcie identyfikacji barier i szans w tym zakresie. Pokazano również aspek
ty ekologiczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem technologii przetwórstwa węgla do paliw 
płynnych i gazowych. 

Ponieważ technologie produkcji paliw płynnych i gazowych z węgla coraz częściej w świecie 
znajdują zastosowanie przemysłowe, a w przypadku Polski mogą stanowić poważny krok w kie
runku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwrócono również uwagę na ten as
pekt zagadnienia. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel, zgazowanie, uwodornienie, paliwa ciekłe, paliwa gazowe 

Węgiel kamienny, którego światowe zasoby znacznie przekraczają zasoby innych energetycznych 
paliw kopalnych i mogą zapewniać jego wystarczalność na około 200 lat, stoi w XXI wieku przed 
wielką szansą nowego - nie tylko energetycznego -jego wykorzystania. Polska jest krajem wyjąt
kowo zasobnym w węgiel kamienny, który od stuleci stanowi główne źródło krajowej energii pier
wotnej i podstawowy surowiec w naszym bilansie paliwowo-energetycznym. Stąd biorąc pod uwa
gę cały szereg istotnych uwarunkowań - technicznych, ekonomicznych, społecznych i politycz
nych - Polska powinna wykorzystać swoją szansę bardziej racjonalnego i efektywnego wykorzy
stania bogactwa, jakim obdarzyła ją natura, w postaci złóż węgla kamiennego. 

Współczesne technologie tzw. czystego węgla pozwalają na znaczące zmniejszenie negatyw
nego oddzi aływania na środowisko naturalne procesów związanych z wykorzystaniem węgla. Pra
ce nad ich rozwojem i wdrożeniem prowadzą takie kraje jak USA, Japonia. Także Komisja Euro
pejska jest zainteresowana ich prowadzeniem, o czym świadczy powołanie Europejskiej Platformy 
Technologicznej ,Zero emisyjne wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych". Jedną z op
cji związanych z nowymi i zaawansowanymi technologiami produkcji czystej energii z węgla ka
miennego jest wytwarzanie produktów chemicznych na bazie węgla, w tym różnego rodzaju paliw 
silnikowych, a także metanolu i wodoru. 

Postęp technologiczny w wytwarzaniu energii elektrycznej i paliw płynnych z paliw kopalnych, 
a w szczególności z węgla kamiennego, wydaje się nieunikniony. 

Przemawiają za tym m.in. następujące przesłanki: 
- rosnące w skali świata zapotrzebowanie na energię elektryczną, którego wzrost szacowany jest 

na 2-3% w skali roku, co spowoduje, że światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z no
wych elektrowni według Międzynarodowej Agencji Energii przekroczy 4500 GW w roku 2030, 
przewiduje się, że znaczna ich część oparta będzie o niskoemisyjne technologie węglowe; 



- węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem energetycznym, pozwalającym na 
w miarę stabilne zaspokojenie potrzeb w perspektywie czasowej przekraczającej 200 lat. Wy
nika to m.in. z rozproszonej lokalizacji zasobów poza regionami konfliktów i stabilne, w miarę 
wolno rosnące ceny; 

- odmienną sytuacją, z którą mamy do czynienia w przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej, 
których zasoby jak się oczekuje ulegną wyczerpaniu odpowiednio za 60 i 45 lat, a dodatkowo 
zasoby podlegają silnym wpływom koniunktur politycznych. 
Nowe technologie, a w szczególności możliwość produkcji paliw płynnych i gazowych, to wiel

ka szansa dla polskiej gospodarki, także w sferze zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia kraju 
w paliwa. 

Rozwój technologiczny stworzy szanse w następujących obszarach: 
- możliwość rozwoju nowych zaawansowanych technologii będąca szansą dla przemysłowej re

strukturyzacji i rozwoju regionu województwa śląskiego; 
- powstanie nowych, inteligentnych miejsc pracy; 

możliwość zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych węgla, a tym samym lepsze wykorzys
tanie potencjału produkcyjnego czynnych kopalń , bez konieczności ich zamykania; 

- poprawa niezależności gospodarczej i pośrednio politycznej Polski od importu zagranicznych 
surowców niezbędnych dla produkcji paliw; 

- możliwość eksportu nowych rozwiązań technologicznych (np. Ukraina i inne kraje). 
Możliwości otrzymywania paliw płynnych i gazowych z węgla rozważane są i realizowane 

w chwili obecnej w świecie dwoma podstawowymi grupami metod: 
- metodą poprzez zgazowanie węgla i następnie syntezę z gazu syntezowego produktów końco

wych (paliwa płynne, substytut gazu ziemnego); 
- metodą uwodornienia węgla (paliwa płynne) . 

Przez zgazowanie rozumie się zespół wielokierunkowych przemian termicznych i chemicznych, 
które zachodzą w podwyższonej temperaturze głównie miedzy częścią organiczna substancji węg
lowej i czynnikami zgazowującymi, najczęściej tlenem i parą wodną. 

Metody poirrdnir Metody brzpoi rrdnir 

Zgazowani• 

Rys. l. Schemat produkcji z węgla paliw płynnych i gazowych oraz innych produktów 
Figure l. Schematic diagram o f liquid fuels , gaseous fuels and other chemieais production from co al 

Bezpośrednie uwodornianie węgla polega na zwiększeniu udziału wodoru w stosunku do węgla 
pierwiastkowego w produktach ciekłych w porównaniu do surowca w warunkach podwyższonych 

2 



temperatur /i pod wysokim ciśnieniem. Zawartość wodoru w węglu kamiennym wynosi około 5 %, 
w benzynie i oleju napędowym odpowiednio 16,5 i 13%. Wodór w procesie zużywany jest również 
w reakcjach uwodornienia zawartych w substancji węglowej tlenu, azotu i siarki z wytworzeniem 
wody, amoniaku i siarkowodoru. Schemat przetwórstwa węgla do paliw ciekłych i gazowych przed
stawia rysunek l. 

Historia pozyskiwania gazu z węgla ma swój początek w XIX wieku. Najważniejsze daty zwią
zane z komercjalizacją obydwu procesów przedstawiają się następująco: 

Historia pozyskiwania gazu z węgla 

28.01.1807 
1816 
1842 
1887 
1910 
1920 
1955 

lata '70 
1977 
1982 
1983 

1984 

1994 
1995 
1996 

1998. 
od 2002 

Pierwsze praktyczne zastosowanie gazu do oświetlenia ulicy w Londynie 
Pierwsze komercyjne zastosowanie gazu do oświetlenia ulic i budynków w Baltimore 
Powstaje kompania Baltimore Electric Town Gas 
Patent Lurgi Gasification 
Zgazowanie węgla staje się powszechne w USA i Europie do zastosowań komunalnych 
Opracowanie metody kriogenicznego rozdziału powietrza dla produkcji tlenu do zgazowania 
Uruchomienie zakładuSasol I w RPA 
Podjęcie w USA studiów (Department o f Energy) nad technologia IGCC 
Uruchomienie zakładuSasol II w RPA 
Umchomienie zakładuSasol III w RPA 
Uruchomienie przez Eastman Chemical (USA) instalacji zgazowania dla produkcji surowca 
dla chemii 
Uruchomienie pierwszej tlemonstracyjnej instalacji IGCC (Coolwater, USA)- technologia 
Texaco 
Uruchomienie instalacji IGCC Demokiec (Buggenum, Holandia) -technologia Shell 
Uruchomienie instalacji IGCC Wabash (USA)- technologia E-Gas 
Uruchomienie instalacji IGCC Tampa Electric Company (Tampa Polk, USA)- technologia 
Texaco 
Uruchomienie instalacji IGCC Puertoliano (Hiszpania)- technologia Prenflow 
Powszechna akceptacja zgazowania do produkcji energii elektrycznej (IGCC) i surowców 
chemicznych 

Historia bezpośredniego uwodornienia węgla 

1913 

od 1920 
1920-1930 

1935 

1936 

1938 
1939 

1943-1944 

1945 
Lata '60 

1969 

1973 
1974 
1978 

Fredrich Bergius patentuje metodę otrzymywania ciekłych produktów z węgla poprzez 
działanie rozpuszczalnikiem w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem 
Próby przemysłowe procesu Bergiusa wIG Farben-uruchomienie zakładu w Leuna (Niemcy) 
Rozwój technologii min. zastosowanie katalizatorów i wodoru 
Uruchomienie zakładu uwodornienia smoły i węgla w Billingham (W. Brytania) o zdolności 
produkcyjnej 150 000 t benzyny/rok 
Uruchomienie dwóch instalacji uwodornienia we Włoszech o zdolności produkcyjnej 240 000 t 
gazoliny/rok 
Uruchomienie w Bottrop (Niemcy) instalacji ekstrakcji węgla metodą Pott-Broche' a 
W Niemczech pracuje 12 zakładów bezpośredniego uwodornienia, w tym 2-3 na węglu 
kamiennym 
Produkcja 4,5 mln t/rok benzyny i paliw lotniczych w Niemczech (m.in. Police i Blachownia 
k. Kędzierzyna) 
Zaprzestanie działalności instalacji w Niemczech 
Intensyfikacja badań nad bezpośrednim uwodornianiem w USA, W. Brytanii, Japonii, 
Niemczech i Polsce 
Uruchomienie w GIG w Wyrach instalacji do badań w skal i wielkolaboatoryjnej według 
technologii eonsol 
Uruchomienie w GIG w Wyrach instalacji w skali \4 technicznej 
Uruchomienie instalacji SRC w Fort Lewis (USA) w skali 50 t/dobę 
Uruchomienie instalacji 200/600 t/dobę wg technologii H-Coal w Catlettsburgu (USA) 
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1979 
1981 

1980-1982 
1970-1990 

1991 
1997 
2002 

2007 
2007-2010 

Uruchomienie instalacji 250 t/dobę wg technologii EDS w Baytown (USA) 
Uruchomienie instalacji 200 t/dobę wg technologii Kohleoel w Bottrop (Niemcy) 
Badania procesu CTSL w instalacji 6 t/dobę w Wilsonville (USA) 
Rozwój technologii dwustopniowych w USA, Japonii i Niemczech 
Opracowanie projektu instalacji pilotowej 200 t/dobę przez GIG i BP Separator w Polsce 
Uruchomienie instalacji 150 t/dobę wg technologii NEDOL w Kashima (Japonia) 
Projekt i rozpoczęcie budowy instalacji w Mujiata (Chiny) o zdolności produkcyjnej 5 tysięcy 
ton paliw/dobę wg technologii CTSL+Kohleoel+NEDOL 
Planowane uruchomienie pierwszego ciągu instalacji w Majiata 
Planowana budowa kolejnych ciągów technologicznych instalacji w Majiata 

Podstawową bazę surowcową dla zgazowania i uwodornienia stanowią węgle kamienne róż
nych typów, które nie posiadają własności koksotwórczych. 

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

bilansowych węgla kamiennego, o pełnym zakresie typów technologicznych od węgla energe
tycznego do antracytu. Według stanu na koniec 2004 roku zasoby węgla kamiennego dla złóż za
gospodarowanych (czynne zakłady górnicze) jako zasoby przemysłowe wynosiły: 6594 mln Mg. 
W Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW) występuje wyłącznie energetyczny węgiel kamienny. 
Według stanu na koniec 2004 roku zasoby węgla kamiennego dla złóż zagospodarowanych ja
ko zasoby przemysłowe wynosiły 326 mln Mg. 
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (DZW), w którym w 2000 roku zakończono wydobycie. Zaso
by odpowiadające parametrom bilansowym, w obszarach zaniechanych, oszacowane zostały na 
369 mln Mg. Zasoby te w bilansie zasobów traktowane sąjako zasoby pozabilansowe. 
Istotnym parametrem charakteryzującym bazę zasobową węgla jest jej wystarczalność. Dla wę
gla energetycznego jako potencjalnego surowca do zgazowania i uwodornienia, występującego 
w kopalniach KW S.A. i KHW S.A., wystarczalność określona na bazie zasobów operatywnych 
i przy założonym obecnym poziomie wydobycia, wynosi odpowiednio 38,1 i 39,5 lat (dane na 
1.01.2005 rok) . 

Rodzaje technologii zgazowania węgla 

W skali komercyjnej zastosowanie znajdują trzy podstawowe rodzaje autotermicznego zgazowania 
węgla, różniące się zasadą pracy reaktora: 
l . Zgazowanie w złożu stałym lub quasi-stacjonarnym. 
2. Zgazowanie w złożu fl uidalnym. 
3. Zgazowanie w generatorze strumieniowym. 

Aktualnie prowadzone są badania nad reaktorem transportowym (połączenie złoża fluidalnego 
i generatora strumieniowego). 

Zgazowanie w złożu stałym lub quasi-stacjonarnym polega na podawaniu do reaktora wypeł
nionego węglem sortymentowym, którego poziom jest uzupełniany, czynnika zgazowującego w prze
ciwprądzie (od dołu) . W złożu występują strefy podgrzewania, suszenia, odgazowania, zgazowania 
i spalania. Przykładem zastosowania obecnie tego rodzaju procesu w skali przemysłowej jest tech
nologia Lurgii (Sasol-Lurgii FBDB). 

Zgazowane w złożu fluidalnym polega na podawaniu zmielonego węgla o określonym uziar
nieniu do strumienia czynnika zgazowującego. Odpowiednia prędkość przepływu gazu pozwala na 
fluidyzację złoża. Popiół odbierany jest z dołu reaktora, część nieprzereagowanego węgla uniesio
na w produktach reakcji zawracaniajest do reaktora. 

Obecnie do reaktorów pracujących w złożu fluidalnym należy zaliczyć generatory Winkiera 
(HTW), U-gasi KRW. 
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Zgazowanie w reaktorze strumieniowym polega na współprądowym podawaniu bardzo drobno 
zmielonego węgla lub zawiesiny węgla w wodzie i czynniku zgazowującego do palnika w reak
torze. Proces charakteryzuje się krótkim czasem przebywaniu węgla w strefie reakcji . 

Jest to naj powszechniej stosowane obecnie rozwiązane, m.in. w technologiach Shell, GE-Texaco, 
E-Gas (Destec Dow), Prenfow i GSP. 

Ogólny schemat instalacji zgazowania z wytworzeniem energii elektrycznej oraz paliw i pro
duktów chemicznych przedstawia rysunek 2. 

Warianty technologiczne procesu bezpośredniego uwodornienia węgla 

Celem bezpośredniego uwodornienia węgla jest dostarczenie wodoru do organicznej struktury sub
stancji węglowej w ilości koniecznej do uzyskania produktów destylacyjnych. Na przestrzeni lat, 
zwłaszcza w okresie po roku 1970, rozwiniętych zostało wiele wariantów technologicznych, które 
jednak opierają się o te same reakcje chemiczne. Wspólną ich zasadąjest poddanie oddziaływaniu 
na węgiel rozpuszczalnika w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury i następnie prze
prowadzenie hydrokrakingu produktów pierwotnych w obecności wodoru i katalizatora. 

Rys. 2. Schemat instalacji zgazowania z wytworzeniem energii elektrycznej 
oraz paliw i produktów chemicznych 
FigUJ·e 2. Schematic diagram of gasitication process installation for power, fuels and chemieais production 

Produkty pierwotne, wymagają dalszej przeróbki w celu uzyskania produktów handlowych (pa
liw siln ikowych). W tym stadium wykorzystuje się standardowe technologie z przemysłu rafineryj
nego, przy czym surowe produkty z upłynniania mogą być blendowane z surowcami naftowymi i ra
zem dalej przetwarzane. 
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Znane procesy bezpośredniego uwodornienia można podzielić na dwie główne grupy, w zależ
ności od tego czy początkowe stadium rozpuszczenia substancji węglowej jest oddzielone od na
stępującej po nim konwersji do produktów destylujących : 

Proces jednostopniowy, w którym produkty destylujące uzyskuje się w jednym reaktorze lub 
w ciągu reaktorów. Taki proces może wykorzystywać zintegrowany szeregowo reaktor hydro
treatingu, w którym zachodzą dalsze reakcje dezintegracji substancji węglowej bez bezpośred
niego wzrostu konwersji całkowitej . 

Proces dwustopniowy, w którym produkty destylacji uzyskuje się w dwóch reaktorach lub w dwóch 
ciągach reaktorów. W pierwszym stopniu następuje rozpuszczenie organicznej substancji węglo
wej bez katalizatora lub w obecności katalizatora jednokrotnego użytku o niskiej aktywności . 

Ciężki c iekły produkt jest poddawany hydrotreatingowi w drugim stopniu, w obecności wysoko 
reaktywnego katalizatora, w celu uzyskania dodatkowych ilości olejów destylacyjnych. 
Układy technologiczne różnią się między sobą następującymi elementami : 
Sposobem komponowania strumienia rozpuszczalnika obiegowego. 
Sposobem i miejscem oddzielenia stałych substancj i (część mineralna i nieprzereagowana sub
stancja organiczna) od strumienia ciekłych produktów. 
Sposobem przeróbki stałych substancji, naj częściej związanych z odzyskiem dodatkowych iloś
ci produktów destylujących i wytwarzaniem wodoru. 
Zastosowaniem lub nie węzła uwodornienia olej u pierwotnego w celu zwiększenia jego włas

ności donorowodorowych. 
Przykładowy schemat technologii bezpośredniego uwodornienia węgla przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 3. Przykładowy schemat technologii bezpośredniego uwodornienia węgla 
Figure 3. Schematic diagram of exemplary direct coal hydrogenation technology 
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Procesy zgazowania i uwodornienia upłynniania węgla podobnie jak i inne procesy chemiczne, 
niosą ze sobą potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego i wymagają działań w kierunku 
ograniczenia ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi . 
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Dla pełnej ilustracji tych zagrożeń należy wziąć pod uwagę: wielkości emisji z tych procesów 
oraz zidentyfikować wszystkie potencjalne aspekty środowiskowe, które mają lub mogą mieć zna
czący wpływ na środowisko. 

We wszystkich procesach emitowane są odpady: gazowe, ciekłe, stałe. Jako przykład w tabeli l 
przedstawiono wielkości emisji z procesów bezpośredniego i pośredniego wytwarzania paliw syn
tetycznych. Należy zaznaczyć, że wielkości tych emisji zależą głównie od węgla poddanego prze
róbce oraz od warunków procesu. 

Tabela l. Porównanie wielkości emisji z procesów bezpośredniego i pośredniego 
wytwarzania paliw syntetycznych 
T bl l C . f . l f d. d. d. h . f l d a e omll_anson o emtSS!OnS eve s rom trect an m 1rect synt etlc ue s pro uctwn processes 

Rodzaj 
Bezpośrednie Pośrednie upłynnianie węgla 

Lp. Jednostka upłynnianie Metanol emisji 
węgla Wysoko- Nisko-

temperaturowe temperaturowe 

l. co2 kg-C/GJ 20,09 34.72 35,61 29 ,22 
2. so2 kg/GJ O ,Dl 0,004 0,004 0,003 
3. NOx kg/GJ 0,09 0,133 0,186 0,17 
4. Pył kg/GJ O ,Dl 0,01 0,013 0,02 
5. Scieki kg/GJ 6,87 6,29 6,46 5,58 
6. Odpady stałe kg/GJ 3,36 9,92 10,29 8,86 
7. Łącznie k_E!GJ 30,43 51,077 52,563 43,853 

Istotnym aspektem ochrony środowiska w świetle aktualnych tendencji i porozumień między
narodowych jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Szczególnie procesy oparte o zgazowanie wę
gla dają w tym względzie duże możliwości. W pierwszym rzędzie, wielkość emisji dwutlenku wę
gla jest wprost proporcjonalna do efektywności wykorzystania pierwiastka C w procesie przetwór
stwa. Sprawności energetyczne zgazowania i wytwarzani energii elektrycznej (układ IGCC) są wyż
sze niż w przypadku bezpośredniego spalania węgla o około 10%, co oznacza zmniejszenie emisji 
na jednostkę wyprodukowanej energii. Dodatkową zaletą zgazowania jest możliwość usunięcia dwu
tlenku węgla, skoncentrowanego w strumieniu gazu syntezowego przed jego dalszym wykorzys
taniem. Sekwestracja C02 w takim przypadku jest prostsza i wymaga mniejszych nakładów energii 
niż np. ze strumienia spalin. 

W przypadku uwodornienia węgla, emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę masy 
ciekłego paliwa jest wyższa, niż gdy surowcem jest ropa naftowa. Dlatego w aktualnych pracach 
nad technologią otrzymywania paliw płynnych przez bezpośrednie uwodornienie węgla duży na
cisk jest położony na wzrost efektywności i włącznie operacji usuwania co2 z gazów procesowych 
do ciągu technologicznego. 

Na opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw płynnych i ga
zowych z węgla, zasadniczy wpływ maja następujące czynniki: 
l. Koszty inwestycyjne. Budowa instalacji zgazowania lub uwodornienia węgla o przerobie kilku 

milionów ton surowca/rok wymaga nakładów inwestycyjnych liczonych w miliardach dolarów. 
Na wielkość tych nakładów istotny wpływ ma lokalizacja instalacji oraz sposób przerobu pro
duktu surowego (np. wspólna obróbka z produktami z ropy naftowej w istniejącej rafinerii). 

2 . Cena węgla . Niska cena węgla wydobywanego metodą odkrywkową w RP A uzasadnia wielo
letnią eksploatację instalacji SASOL w tym kraju. 

3. Relacja ceny węgla, ropy naftowej i gazu. Relacja cen tych surowców, jak również uwarunko
wania lokalne, krajowe (np. wysokości akcyzy, podatków, koszty robocizny) umożliwiają pełną 
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analizę opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. O tym, iż mogą być one opłacalne, świad
czą pracujące instalacje (wspomniany SASOL w RPA) oraz instalacje budowane (Chiny- ter
min uruchomienia 2007 rok). 
W dotychczasowym podejściu do węgla dorninuje głównie jego wykorzystanie jako surowca 

do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Z jednej strony kres możliwości technicznych wzrostu 
sprawności wykorzystania węgla w klasycznych układach spalania, a z drugiej strony poważne za
grożenie bezpieczeństwa dostaw paliw płynnych spowodowały wzrost zainteresowania węglem ja
ko surowcem chemicznym. W nowych technologiach wytwarzania paliw płynnych i gazowych moż
liwe jest znaczne efektywniejsze wykorzystanie węgla, a jednocześnie poprawić można bilans pa
liw dostarczanych na rynek. Biorąc pod uwagę, interes krajowy polegający na efektywnym wyko
rzystaniu dostępnych zasobów węgla kamiennego dla celów energetycznych jak i wytwarzania pa
liw płynnych w perspektywie lat 2015-2025 należy stworzyć zarówno warunki polityczne, ekono
miczne jak i techniczne dla szerokiej implementacji czystych technologii węglowych . 

W tym celu konieczne jest podjęcie następujących działań strategicznych: 
l. Opracowanie spójnej polityki energetycznej kraju z polityką wydobycia i zagospodarowania wę

gla oraz ewentualną konkurencją węgla importowanego. Pod polityką energetyczną należy ro
zumieć także rynek paliw gazowych (gaz ziemny) i silnikowych (benzyna, diesel), dla których 
węgiel może stać się również ważnym źródłem surowcowym. W tym zakresie wyrnagany jest 
silny impuls wymuszający inne myślenie oraz stymulujący związki górnictwa, energetyki i chemii. 

2. Uwzględnienie w planach rozwojowych górnictwa zmieniające się jakościowo zapotrzebowanie 
na węgiel ze względu na prognozowane stosowanie nowych technologii energetycznych jak i po
trzeby przemysłu chemicznego, które mogą być uzupełniane pozyskaniem pólproduktów z węgla. 

3. Biorąc pod uwagę, że około 1/3 krajowej zainstalowanej mocy energetycznej winno ulec mo
dernizacji w najbliższym czasie, a następnie przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na 
energię (po roku 2010) konieczne jest stworzenie oprócz polityki energetycznej kraju także ope
racyjnego programu implementacji "czystych technologii węglowych". Plan taki winien obej
mować zarówno konieczne działania techniczne po stronie górnictwa jak i energetyki, która bę
dzie musiała spełnić coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne. Plan ten winien być skoordyno
wany z programem restrukturyzacji chemii ciężkiej, ponieważ wytwarzanie paliw płynnych 
związane jest przede wszystkim z tym sektorem. 

Liquid and Gaseous Fuels Production from Coal -
Chances and Perspectives 

In the paperbasie technical and econornic information on liquid and gaseous fuels production from 
hard coal as wel l as on their analysis in terrns of barriers and chances identification are presented. 
The ecological and econornic aspects connected with the implementation of processing technolo
gies transforming coal into liquid and gaseous fuels are also described. 

Since production technologies of liquid and gaseous fuels form coal are increas ingly cornmon 
in industrial applications, and in case of Poland they rnay contribute significantly to the national 
energy security, this aspect is also discussed. 

Recenzent: prof. dr hab. inż . Aleksander Karcz 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Koncepcja produkcji paliw płynnych 
na bazie węgli Kompanii Węglowej S .A. 

Grzegorz Pawłaszek 
Kompania Węglowa S.A., Katowice. e-mail: centrala@kwsa.pl 

Marek Ściążko 
Instytut Chemiemej Przeróbki Węgla, Zabrze. e-mail: office@iclzpw.zabrze.pl 

STRESZCZENIE: Na dużą skalę technologie zgazowania węgla wdrożono w Republice Południo
wej Afryki w roku 1955. Istniejące tam instalacje przerabiają aktualnie 25-30 milionów ton węgla 
rocznie w zakładach Sasol II i Sasol III w Secundzie. Natomiast w zakładzie Sasol I w 2004 roku 
zamknięto część zgazowania i obecnie wykorzystuje się gaz ziemny z Mozambiku do produkcji gazu 
syntezowego i wytwarzania paliwa dieslowskiego. W nowych rozwiązaniach bierze się pod uwagę 
wspólczesne generacje reaktorów zgazowania tzw. reaktory dyspersyjne, do których węgiel dostar
cza się w postaci rozdrobnionej poniżej 0,2 mm. Reaktory te produkują gaz syntezowy nie zawie
rający kłopotliwej smoły, a ponadto mają co najmniej dwukrotnie większą zdolność przerobową do
chodzącą jednostkowo do 2500 t węgla/dobę. Tego typu rozwiązania są w szczególności korzystne 
dla warunków polskich, gdzie dominująca jest produkcja miału węglowego. W pracy przedstawio
no koncepcję technologiczno-lokalizacyjną produkcji paliw płynnych w skali przerobu węgla 6 mln 
ton/rok. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, zgazowanie, paliwa płynne 

l. WPROWADZENIE 

Wykorzystanie procesu zgazowania węgla do produkcji paliw płynnych w skali przemysłowej wy
korzystane zostało już w czasach drugiej wojny światowej w Niemczech. Stosując skojarzony pro
ces zgazowania węgla w generatorach Lurgi i syntezy Fischer-Tropsch'a pod koniec wojny produ
kowano około 0,6 mln ton benzyny rocznie. Zasada procesu sprowadzała 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 był kierowany do 
reaktorów syntezy, w których w obecności katalizatora biegną silne egzotermiczne reakcje tworze
nia się węglowodorów łańcuchowych będących podstawowymi składnikami paliw płynnych. 

Na dużą skal ę wdrożono tą technologię w Republice Południowej Afryki w 1955 roku. Istnieją
ce tam instalacje przerabiają aktualnie 25-30 milionów ton węgla rocznie w zakładach Sasol II 
i Sasol III w Secundzie. Natomiast w zakładzie Sasol I w 2004 roku zamknięto część zgazowania 
i obecnie wykorzystuje się gaz ziemny z Mozambiku do produkcji gazu syntezowego i wytwarza
nia paliwa dieslowskiego. W klasycznej technologii węgiel o uziarnieniu 25-75 mm jest zgazowy
wany w generatorach Lurgi pod ciśnieniem 2,5 MPa. Otrzymany gaz jest oczyszczany ze składni
ków kwaśnych (C02, H2S) metodą absorpcyjną i po konwersji zawartego w nim metanu, kierowa-
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ny do reaktorów, w których jest prowadzony proces syntezy Fischer-Tropsch'a. Początkowo były 
to reaktory ze stałym złożem katalizatora typu Arge dla syntezy niskotemperaturowej (180-250°C), 
która obecnie prowadzona jest w reaktorach fluidalnych trójfazowych o wydajności 15 tys. bbl!dzień 
produktów płynnych. Proces syntezy wysokotemperaturowej (320-350°C) prowadzony jest w reak
torach fluidalnych Kelloga z cyrkulującym strumieniem katalizatora, które zamieniane są nowym 
rozwiązaniem, tzn. reaktorami z pęcherzykowym złożem fluidalnym o wydajności 12 tys. bbl!dzień . 

Obecnie rozważając rozbudowę zakładu bierze się pod uwagę nowe generacje reaktorów zga
zowania tzw. reaktory dyspersyjne, do których węgiel dostarcza się w postaci rozdrobnionej poni
żej 0,2 mm. Reaktory te produkują gaz nie zawierający kłopotliwej smoły, a ponadto mają co naj
mniej dwukrotnie większą zdolność przerobową dochodzącą jednostkowo do 2500 t węgla/dobę. 
Tego typu rozwiązania są w szczególności korzystne dla warunków polskich, gdzie dominująca jest 
produkcja miału węglowego . 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYBRANYCH UKŁADÓW ZGAZOWANIA 

Konstrukcje reaktorów zgazowania można podzielić na trzy zasadnicze typy w zależności od struk
tury przepływu paliwa w strefie reakcyjnej (rys. 1) : 
- Reaktory dyspersyjne (entrained flow) . 
- Reaktory ze złożem fluidalnym (fluidised bed). 

Reaktory ze złożem stałym (moving bed). 

2.1. Reaktory dyspersyjne 

W reaktorach dyspersyjnych rozdrobniony węgiel doprowadzony jest w mieszaninie z tlenem i pa
rą wodną. Faliwo może być doprowadzone w stanie suchym (wykorzystując azot lub ditlenek węg
la jako gazy transportujące) lub w zawiesinie wodnej. Reaktory pracują zwykle w temperaturach 
1200-1600°C i pod ciśnieniem 2-8 MPa. Krótki czas przebywania (na poziomie sekund) gazu 
w układzie reakcyjnym pozwala na osiągnięcie dużej wydajności, ale jednocześnie wymaga roz
drobnienia podawanego paliwa do wielkości ziarna zasadniczo poniżej 0,2 mm. Ze względu na ma
łą pojemność cieplną i krótki czas przebywania paliwa w reaktorze, szczególnie istotna jest kon
trola i precyzyjne utrzymywanie stosunku paliwo/utleniacz w wąskim przedziale zapewniającym 
stabilny płomień w pobliżu wylotu iniektora. Reaktory dyspersyjne są najbardziej elastyczne ze 
względu na stosowane paliwo (możliwość stosowania paliw stałych i płynnych) oraz wysokie tem
peratury pracy zapewniające wysoki stopień konwersji węgla i brak zanieczyszczeń smolistych 
w wytwarzanym gazie. Do reaktorów tego typu zaliczyć można konstrukcje S hel l, GE-Texaco 
i E-Gas. 

2.2. Reaktory fluidalne 

W reaktorach fluidalnych proces zgazowania zachodzi w złożu fluidalnym tworzonym w zależno
ści od opcji technologicznej przez piasek, karbonizat, sorbent czy popiół. Dla zapewnienia prawid
łowego przebiegu procesu doprowadzone do reaktora paliwo stałe musi rozdrobnione być do wiel
kości ziaren z zakresu 0,5-5 mm. Czas przebywanie paliwa w reaktorze zwykle mieści się w prze
dziale 10-100 s. Fluidyzacja zapewnia intensywny kontakt fazy stałej i gazowej i w konsekwencji 
równomierny rozkład temperatur w złożu, które utrzymywane są poniżej temperatury mięknienia 
popiołu (800-1050°C). Jest to niezwykle istotny warunek ze względu na możliwość wystąpienia pro
cesu szlakowania. Niskie temperatury zgazowania są powodem stosunkowo małej konwersji pier
wiastka C, co prowadzi do niskich sprawności procesu oraz możliwości występowania zanieczysz
czeń w gazie (substancje smoliste). Przykładem tego rozwiązania jest technologia zgazowania HTW 
(High Temperature Winkler) . 
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2.3. Reaktory ze złożem stałym 

Zgazowanie w złożu stałym jest technologią naj starszą. Reaktory te przeznaczone są do zgazowa
nia paliw stałych o uziarnieniu 5-80 mm. Czas przebywania paliwa w złożu waha się od 15-60 min 
dla tlenowych reaktorów wysokociśnieniowych do kilku godzin dla niskociśnieniowych reaktorów 
powietrznych. W układach komercyjnych ciśnienie w złożu najczęściej utrzymywane jest na po
ziomie 3,5 MPa (prowadzono testy dla ciśnień dochodzących do 10 MPa). W rozpowszechnionych 
komercyjnie rozwiązaniach stosowany jest przeciwprądowy przepływ paliwa i czynnika zgazowu
jącego. Doprowadzone w górnej części aparatu paliwo w trakcie przechodzenia w dół reaktora pod
lega procesom suszenia, pirolizy, zgazowania i spalania karbonizatu. Przy takiej realizacji procesu 
wytworzony gaz jest chłodzony przez doprowadzane paliwo i jego temperatura na wyjściu z reak
tora wynosi 400-500°C. Niskie temperatury w górnej części reaktora są niewystarczające dla efek
tywnego rozkładu m.in. smół, fenoli czy niskowrzących węglowodorów produkowanych w strefie 
pirolizy i substancje te są transportowane wraz z gazem opuszczającym reaktor. Typowym przy
kładem zgazowania w złożu stałym jest reaktor typu Lurgi z suchym odbiorem popiołu względnie 
BGL (British Gas Lurgi) z odbiorem popiołu w stanie stopionym. 

Reaktor ze złożem stałym 
(400 -1000 °C, 10-100 bar) 

Reaktor ze złożem fluidalnym 
(800 - 1 oso o c, 1 o -25 bar) 

ł Węgiel (3 • 30 mm) 

popiół lotny 

gaz 
~ 

Węgiel (1 - 5 mm) 

~~;::;:::::: 

Reaktor dyspersyjny 
(1200- 1600 ac, 25- BO bar) 

żużel 

Rys. l. Zasada działania 
Figure l. Gasifiers operational principle 

popiół lotny 
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3. KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA PRODUKCJI PALIW PŁ YNNYCH Z WĘGLA 

Podstawowe rozwiązanie technologiczne instalacji produkcyjnej składa się z trzech następujących 
procesów: 

wytwarzanie gazu syntezowego poprzez zgazowanie; 
synteza paliw płynnych metodąFischer-Tropsch'a; 
rafinacja i uszlachetnianie produktu. 
W niniejszym opracowaniu przyjęto układ technologiczny, zużywający do zgazowania 6 milio

nów ton węgla kamiennego rocznie jako minimalnej skali technologicznej pozwalającej uzyskać 
efektywność ekonomiczną produkcji. 

Obliczenia technologiczne i bilansowe wykonano dla dwóch wariantów: 
wariant I (podstawowy) -cały gaz ze zgazowania węgla kamiennego jest kierowany do syntezy 
Fischer-Tropsch ' a; 
wariant II- do syntezy Fischer-Tropsch'a kierowanajest część gazu ze zgazowania węgla, a resz
ta, wraz z gazami odlotowymi z procesu, służy jako surowiec do produkcji energii elektrycznej 
w cyklu skojarzonym z układem parowo-gazowym (IGCC). 
W obydwu wariantach proces produkcji gazu syntezowego obejmuje układ przygotowania i zga

zowania węgla w 8 gazogeneratorach z suchym dozowaniem węgla np . typu Shell; schładzania 
i oczyszczania gazu syntezowego; układ usuwania gazów kwaśnych, układ odzysku siarki oraz osta
tecznego oczyszczania gazu syntezowego z siarki. 

O:ł\•b.:ł"licri"e 

i spę:i:trie 

Sl6 

S4 --

Rys. 2. Ideowy schemat blokowy procesu syntezy Fischer-Tropsch'a 
Figw·e 2. Simplified block diagram of Fischer-Tropsch synthesis 
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W wariancie I proces syntezy Fischer-Tropsch 'a obejmuje układ syntezy w reaktorze zawiesi
nowym, układ usuwania C02, układ sprężania i odwadniania nieprzereagowanego gazu syntezowe-
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go, układ separacji węglowodorów, układ odzysku wodoru oraz autotermicznego reformingu gazu 
recyrkulowanego do reaktora. Schematycznie proces syntezy Fischera-Tropscha pokazano nary
sunku 2. 

Zgodnie ze schematem (rys. 2) oczyszczony gaz syntezowy z układu zgazowania jest mieszany 
z gazem z reaktora autoreformingu tak, aby gaz na wejściu do zawiesinowego reaktora F-T posia
dał stosunek H2/CO równy co najmniej 0,46. Z uwagi na wymagany w reaktorach zawiesinowych 
stosunek H2/CO == 0,6- 0,8 do reaktora wprowadzany jest dodatek wody w postaci pary (zabieg taki 
pozwala na podniesienie stosunku H2/CO do około 0,6 dzięki zastosowaniu katalizatora żelazowe
go, wykazującego właściwości katalityczne również dla reakcji konwersji tlenku węgla (Water Gas 
Shift-WGS) . Układ projektowy dla wydajności cięższych węglowodorów (Cl9+) 50% wag., cha
rakteryzuje się temperaturą operacyjną reaktora 253°C i ciśnieniem 2,09 MPa. W reaktorze gaz 
w postaci pęcherzyków, unosząc się w zawiesinie katalizatora i cięższych węglowodorów, ulega kon
wersji do węglowodorów. 

Zawiesina w reaktorze zawiera 22,5"o wag. katalizatora żelazowego o średnicy ziarna 34 mi
krony. Strumień mieszaniny katalizatora i cięższych węglowodorów opuszcza reaktor i przepływa 
do hydrocyklonu. Przelew hydrocyklonu jest kierowany do zaworu redukcyjnego (spadek ciśnienia 
z 2,09 do 0,58 MPa), a następnie do separatora. Na skutek redukcji ciśnienia następuje rozdział roz
puszczonych gazów i produktów płynnych. Dolny strumień z hydrocyklony zawiera 45% wag. ka
talizatora. 

Górny strumień gazowych produktów F-T kierowany jest do separatora- cyklonu, w którym 
nas tępuje wydzielenie płynnych produktów. Gazowy strumień jest schładzany do 38°C i kierowany 
do trójfazowego separatora, w którym następuje rozdział na strumień wodny, strumień płynnych 
węglowodorów oraz strumień produktów gazowych. Strumień płynnych węglowodorów po usunię
ciu katalizatora, jest kierowany do instalacji separacji węglowodorów. 

Z nieprzereagowanego gazu syntezowego usuwa się C02 do koncentracji poniżej 400 ppm. Na
stępnie gaz jest kierowany do instalacji sprężania i odwadniania (S3).Strumień gazowy jest sprę
żany od 1,72 MPa do ciśnienia 2,93 MPa, a następnie schładzany od temp. 90°C (wyjście z kom
presora) do 37°C. Wykondensowana w adsorberze (z sitami molekularnymi) woda jest zawracana 
do reaktora F-T. Regeneracja adsorbera odbywa się przy użyciu gazu resztkowego z instalacji od
zysku wodoru (S18). Gaz po odwodnieniu (S4) oraz strumienie węglowodorów (S7, S8) są kiero
wane do instalacji separacji węglowodorów, w której uzyskuje się węglowodory lekkie C3-C5, 
węglowodory typu benzynowego i naftowego oraz strumień ciężkich węglowodorów parafinowych 
- strumień (S20). Powstający po rozdziale gaz doprowadzany jest do instalacji odzysku wodoru (S 17), 
a następnie reformingu autotermicznego (S16). 

W wariancie II mamy do czynienia z przypadkiem poligeneracji, tzn. współprodukcji energii 
elektrycznej i paliw płynnych z węgla. W tym celu połowa z pracujących ciągów F-T została zastą
piona blokiem energetycznym parowo-gazowym, w skład którego wchodzą cztery turbiny gazowe 
wraz z czterema układami odzysku ciepła i generacji pary (HRSGs) oraz dwie turbiny parowe z mię
dzystopniowym przegrzewaczem. 

Turbiny gazowe spalają mieszankę nieprzereagowanego gazu syntezowego z reaktora F-T oraz 
gazu syntezowego (wydzielonego ze strumienia gazu ze zgazowania kierowanego do syntezy przed 
układem F-T w ilości zapewniającej na wejściu do turbiny gazowej w przybliżeniu połowę stru
mienia ciepła zawartego w gazie ze zgazowania węgla. W porównaniu do bazowego rozwiązania 
syntezy F-T i wyeliminowaniu recyrku lacji gazu do reaktora F-T układ ulega uproszczeniu i nie 
obejmuje usuwania C02, odwadniania i kompresji, separacji węglowodorów, odzysku wodoru oraz 
autotermicznego reformingu. W rozwiązaniu takim wynika konieczność dostosowania udziału H2 

i CO w gazie syntezowym przed reaktorem syntezy F-T. Rozwiązania procesowe przyjęte do dal
szych obliczeń dla wariantów I i II przedstawiają kolejne schematy blokowe na rysunkach 3 i 4. 
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Rys. 3. Schemat blokowy zakładu produkcji paliw płynnych z węgła- wariant I 
(ukierunkowany na produkcję paliw płynnych) 
Figure 3. Block diagram of liquid fuels production- case I (focused on liquid fuels production) 

~Węg•el 
l 
l 
l 
l 

-~-woo•·-r-------------------------------'--L-------'Wod•----L------------------...1...---------------, 
l 

. . 
·· • · · · · · · • • · • • · • • • · · · Para powrotna• • · · • • • • • • · • · • • • • • • • · 

L-----------------L----------------------------el;k~~~i:na+ 

Rys. 4. Schemat blokowy zakładu produkcji paliw płynnych z węgla- wariant II 
(ukierunkowany na produkcję paliw płynnych i energii elektrycznej) 
Figure 4. Block diagram o f liquid fu eis production- case II 
(focused on liquid fuels production and power generation) 
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3.1. Dobór surowca węglowego 

Jako surowiec do produkcji paliw płynnych dobrano miał węgiel kamienny z kopalń znajdujących 
się w pobliżu proponowanej lokalizacji. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące kopal
nie: KWK ,,Piast", KWK ,Ziemowit" i KWK "Brzeszcze-Silesia". 

Zdolności produkcyjne powyższych kopalń są następujące : 

- KWK "Piast"- 6 mln tonirok (w tym około 4,3 mln ton w 2005 r.) . 
- KWK ,Ziemowit"- 5 mln ton/rok (w tym około 3,8 mln ton w 2005 r.). 
- KWK "Brzeszcze-Silesia"- 3,2 mln ton/rok (2,9 mln ton w 2005 r.). 

Potrzeby surowcowe Zakładu Produkcji Paliw Płynnych z węgla zgodnie z założeniem wynoszą 
około 6 mln ton na rok. Własności miałów węglowych z ww. kopalń przedstawiono w tabelach l i 2. 

Tabela l. Własności fizyko-chemiczne miałów węglowych wytypowanych kopalń 
T bl l Pl . l d h l . f l fi f h a e lYSJca an c cm1ca propertJes o co a mes rom mmes c osen 

Lp. Oznaczenie Kopalnia 

"Silesia" "Brzeszcze" "Piast" "Ziemowit" 

Analiza techniczna 

l. Klasa zbytu 19 20 19 19 
2. Q" [kJ/kg] 20 865 22 394 20 000-22 000 19 831 
3. A'[%] 25,36 26,00 20-25 18,52 
4. s· [%J 0,66 0,39 0,91-1,40 1,30 
5. W"[%] 4,84 1,70 4-6 7,34 i 

6. W'[%] 10,18 8,00 13-16 14,77 l 
7. RI o 24 o - l 
8. V"[%] 25,36 25,70 30,24 28,52 
9. V""[%] 37,00 36,50 39,77 26,40 

Analiza elementarna 

l. C'u 54,36 56,40 57,85 56,01 
2. H' u 3,45 3,49 3,73 3,50 
3. Nu 1,06 0,94 l, 16 0,69 
4. O" u 8,98 7,30 14,32 11,40 

Tabela 2. Temperatury topliwości popiołu z wytypowanych węgli 
T bl 2 A h f .bT f l l a e s us1 1 Jty temperatures rom co a s c 1osen 

Kopalnia Temperatury topliwości popiołu (atm. utlen.) Temperatury topliwości popiołu (atm. reduk.) 

Spiekania Mięknienia Topnienia Płynięcia Spiekania Mięknienia Topnienia Płynięcia 

"Silesia" 980 1350 > 1500 > 1500 920 1300 1460 > 1500 
"Brzeszcze" 1030 1380 > 1500 > 1500 980 1240 > 1500 > 1500 

"Piast" 960 1280 1400 1420 910 1230 1320 1360 
"Ziemowi t" 1010 1300 1340 1390 980 1280 1330 1380 

Biorąc pod uwagę lokalizację, własności fizyko-chemiczne węgli, własności topliwości popio
łów, możliwości wydobywcze oraz wielkość zasobów operatywnych jako surowce do obliczeń pro
cesowych produkcji paliw płynnych z węgla wytypowano miały w klasie 19 z kopalń KWK ,,Piast" 
i KWK "Ziemowit" w proporcji 50-50%. 
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3.2. Dane bilansowe 

Na podstawie analizy danych obliczeniowych wykonano szacunkowy bilansu masowy obszaru pro
dukcji gazu syntezowego oraz syntezy Fischer-Tropsch'a, który został przedstawiony w postaci wy
kresów Sankey'a (rys. 5 i 6) . 

Dla zakładanego przerobu węgla , tj . 6000 000 ton na rok w zakładzie pracującym w wariancie I 
(przyjęta rzeczywista godzin pracy instalacji 7446) w syntezie Fischer-Tropsch'a produkowane jest 
rocznie około : 

336 000 ton węglowodorów płynnych typu naftowego; 
309 000 ton oleju napędowego; 
175 000 ton LPG; 
962 000 ton ciężkich węglowodorów parafinowych (wax). 
W wariancie II dla takiej samej ilości przerabianego węgla uzysk produktów wynosi około 

980 000 ton płynnych produktów syntezy Fischer-Tropsch'a, a moc elektryczna bloku energetycz
nego 1300 MW. 

Ścieki 
31,5 

CO, 
139.3 

Gaz syn tezowy 
1382.1 

Gaz oczyszczony 
1447,7 

Usuwanie gazów kwaśnych 

Gaz do syntezy F-T 
1294,7 

Zużet 
1'----l../ 84,8 

Siarka 
lr"====<> 21.2 
r'==== Ścieki 
'-----1-. 16,0 

...._ __ -V Gaz resztkowy 
78,0 

Rys. 5. Wykres Sankey'a procesu zgazowania węgla. Wartości strumieni podano w Mg/h 
Figure 5. Sankey diagram for coal gasification. Dim. in Mg/h 
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Rys. 6. Wykres Sankey'a syntezy Fischer-Tropsch'a. Wartości strumieni podano w Mg/h 
Figure 6. Sankey diagram for Fischer-Tropsch syntheses. Dim. in Mg/h 
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3.3. Lokalizacja Zakładu Produkcji Paliw Płynnych z węgla kamiennego 

Optymalnym rejonem do usytuowania Zakładu Produkcj i Paliw Płynnych na bazie węgla kamien
nego, i jednocześnie rejonem wytypowanym przez Kompanię Węglową S.A., jest rejon obszarów 
przemysłowych Ruchu II KWK ,,Piast", położony w miejscowości Wola- wieś w gminie Miedźna . 

Miejscowość ta jest położona w odległości 12 km od Oświęcimia, 15 km od Pszczyny i 18 km od 
Tychów. Lokalizacja geograficzna i komunikacyj na jest bardzo korzystna z uwagi na sąsiedztwo 
aglomeracji katowickiej, województwa małopolskiego , Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej , granic państwa , położenie na ważnych szlakach kolejowych i drogowych. Miejscowość Wola 
znajduje się w niewielkiej odległości od dwóch dużych zakładów chemicznych. Odległość od Za
kładów Chemicznych "Dwory" S.A. wynosi 12 km w kierunku wschodnim, natomiast od Rafinerii 
w Czechowieach wynosi 13 km w kierunku południowo-zachodnim. Bocznica kolejowa w Woli po
siada połączenie z KWK "Piast" Ruch I i KWK "Ziemowit" oraz ze stacją PKP Oświęcim poje
dynczymi torami i jest możliwość przyjmowania węgla w ilośc i 24 000 ton na dobę. 

Proponowane rozmieszczenie obiektów zakładu produkcji paliw płynnych z węgla przedsta
wiono na rysunku 7. Obiekty zakładu produkcji paliw płynnych z węgla usytuowane są na przestrze
ni około 2 km2

. Są to nieużytki, tereny rolnicze (łąki i pola), lasy oraz tereny przemysłowe, na któ
rych znajdują się obiekty kopalni (łącznie terenów przemysłowych około 116 ha). 
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Legenda 
1. Składowisko węgla (15000 Mg) 
2. Przygotowanie węgla 
3. El ektrociepłownia 

4. Reaktory zgazowania (8 szt.) 
5. Chłodzenie i oczyszczanie gazu (8 szt.) 
6. Usuwanie CO,, H,S i Odzysk S 
7. Reaktory F-T (25 szt.) 
8. Separacja węglowodorów , . 

9. Odzysk H, i Reforming autotermiczny 
10. Usuwanie CO, ' 
11 . Tlenownia (8 szt.) 

~~~ 12. Rafinacja produktów 
13. Zbiorniki magazynowe produktów ,";;f 14. Oczyszczanie wody 

Rys. 7. Rozmieszczenie obiektów technologicznych 
Figure 7. Plant location 
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PODSUMOW ANIE 

Na podstawie analizy danych obliczeniowych wykonano szacunkowy bilans masowy zgazowania 
węgla, produkcji gazu syntezowego oraz syntezy Fischer-Tropsch'a, który został przedstawiony 
w postaci wykresów Sankey'a. 

Dla zakładanego przerobu węgla, tj. 6000 000 ton na rok w zakładzie pracującym w wariancie I 
w syntezie Fischer-Tropsch 'a produkowane jest rocznie około : 

- 336 000 ton węglowodorów płynnych typu naftowego; 
- 309 000 ton olej u napędowego; 
- 175 000 ton LPG; 
- 962000 ton ciężkich węglowodorów parafinowych. 

W wariancie II dla takiej samej ilości przerabianego węgla uzysk produktów wynosi około 980 000 
ton płynnych produktów syntezy Fischer-Tropsch'a, a moc elektryczna bloku energetycznego osią
ga 1300 MW. 

Jako surowiec do produkcji paliw płynnych dobrano miał węgla kamienny z kopalń znajdujących 
się w pobliżu przedstawionej powyżej lokalizacji. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się następu
jące kopalnie: KWK "Piast", KWK ,,Ziemowit" i KWK "Brzeszcze-Silesia". 
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Conception o f Liquid Fuels Production 
Based on Coals from Kompania Węglowa S.A. 

On a large scale technology of coal gasification is applied in the Republic of South Africa, where i t 
started in 1955. Existing there installations o f liguid fuels production transform at present 25-30 
rnillions tons of coal a year in works Sasol II and Sasol III in Secunda into number of chemieais 
and gasoline. Sasol I, plant built in the fifties, operates at present with natura! gas as a feedstock for 
diesel like fuel synthesis. A natura! gas is supplied from Mozarnbigue. In new a solution one takes 
under the attention new generations of reactors of gasification so-called entrained bed reactors to 
which coal is grinded below 0.2 mm. These reactors do not proctuce gas containing troublesome 
tar, and besides a throughput is twice as large as existing fixed bed gasifiers achieving up to 2500 t 
of coal/day throughput. This type of design is particularly profitable for Polish conditions, where 
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prevailing is the production of coal-fines. In this work, the technological concept of production of 
liquid fuels in the scale of 6-million tons coal/year was evaluated. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz 
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Istota i zakres scenariuszy rozwoju technologicznego 
przemysłu wydobywczego węgla kamiennego 

Józef Dubiński , Marian Turek, Józef Kabiesz 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Technologia przemysłu wydobywczego węgla kamiennego to ogół zabiegów 
i sposobów zmiany stanu naturalnego wnętrza ziemi w celu pozyskania węgla kamiennego jako pro
duktu. Zatem technologia jest zbiorem zasad określających sposób uzyskiwania węgla kamiennego 
jako produktu oraz zespołem środków i czynności, które to umożliwiają. Dla przemysłu wydobyw
czego niezwykle ważnym zagadnieniem jest opisanie scenariuszy jego rozwoju. W oparciu o wyniki 
diagnozy stanu istniejącego możliwe jest zbudowanie scenariuszy różniących się między sobą dyna
miką procesów rozwojowych. Istota i zakres tych scenariuszy jest przedmiotem niniejszej pracy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Technologia, scenariusze, rozwój technologiczny 

l. WPROW ADZENIE 

Jedna z metod przewidywania jest opis zdarzeń i przedstawienie ich logicznego następstwa w celu 
ustalenia, w jaki sposób rozwijać się będzie przedmiot naszego zainteresowania, którym są scena
riusze. H. Kahn zaproponował "pisanie scenariuszy" jako metody przedstawiania przyszłości . Sce
nariusz jest systemem zdarzeń powiązanych chronologiczną sekwencją. Powinien zawierać wszyst
kie istotne składniki technologii wewnętrznie zgodne, oraz powinien być wiarygodny i akceptowany. 

Według H. Kahna scenariusz powinien: 
- opisać jakie hipotetyczne sytuacje mogą wystąpić, krok po kroku; 
- określić warianty dla każdego zdarzenia, na każdym kroku, które mogą wystąpić lub ułatwić je-

go wystąpienie. 
Tak więc scenariusz ma stworzyć warunki do nabywania umiejętności poszukiwania i wyko

rzystania informacji i wiedzy z różnych źródeł. 
Pojęcie rozwoju traktujemy jako wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej poprzez utwo

rzenie obrazu badań, w którym wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie oraz 
sprzyjają konkurencyjności przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. A zatem scenariusz roz
woju to przewidywana ścieżka płynnego rozwoju, w której skoncentrowano się na zjawiskach i pro
cesach determinujących tempo tego rozwoju. Opierając się na wynikach diagnozy stanu istniejące
go możliwe jest zbudowanie scenariuszy różniących się miedzy sobą dynamiką procesów rozwo
jowych. Scenariusze rozwoju stanowią istotę tzw. "foresightu" . 

Foresight to proces budowy średnio i długoterminowej wizji rozwoju. Uznaje się powszechnie, 
iż foresight służy do diagnozowania istotnych problemów gospodarczych i społecznych, prognozo
wania rozwoju oraz wspomagania procesów decyzyjnych. Proces ten w odniesieniu do technologii 
to wykorzystanie uporządkowanej, kolegialnej wiedzy na temat przyszłości . To budowanie wizji 
w celu wpływania na kształt podejmowanych w danym czasie decyzji i zachęcenia do podejmowa-
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nia wspólnych działań. Technologia przemysłu wydobywczego węgla kamiennego to ogół zabie
gów i sposobów zmiany stanu naturalnego wnętrza ziemi w celu pozyskania węgla kamiennego ja
ko produktu. 

Bowiem technologie to: 
- dział techniki obejmujący środki i czynności stosowane w celu pozyskania dóbr materialnych; 
- zbiór zasad określający sposób uzyskiwania rozpatrywanego dobra materialnego. 

2. ANALIZA BILANSU SUROWCOWEGO POD KĄTEM 
PRZEWIDYWANEJ WIELKOŚCI WYDOBYCIA 

W wyniku restrukturyzacji przemysłu wydobywczego w Polsce drastycznie zmniejszyła się liczba 
kopalń , a tym samym wielkość wydobycia. W GZW nastąpił znaczny ubytek zasobów bilanso
wych oraz duży przyrost zasobów pozabilansowych. Do głównych przyczyn tego stanu zlicza się 
zmiany formalno-prawne wynikające z przepisów prawa geologiczno-górniczego oraz urealnienie 
zasobów możliwych do eksploatacji w warunkach gospodarki rynkowej. 

W ramach budowy scenariuszy rozwoju technologicznego branży węgla kamiennego proponuje 
się określenie kierunków i zakresu zmian zachodzących w bazie zasobowej węgla w latach 1989-
-2005 oraz określenie żywotności kopalń. Realizować to można poprzez analizy materiałów archi
walnych i dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń, jak również badań zależności pomiędzy 
parametrami, wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi oraz zmianami w bazie zasobowej z wyko
rzystaniem metod statystycznych. Dla określenia prognozy wystarczalności zasobów wykorzystuje 
się wskaźnik wystarczalności zasobów operatywnych oraz prognozę wystarczalności zasobów bi
lansowych i przemysłowych. Uwzględnia się też ograniczenia w dostępie do zasobów wynikające 
z zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza przebiegu linii komunikacyjnych na terenach górni
czych. 

Charakterystykę bazy zasobowej przedstawia się według międzynarodowych zasad klasyfikacji 
zasobów opracowana przez Ekonomiczną Komisję Europejską ONZ. 

Ocena wystarczalności całej bazy surowcowej GZW musi uwzględniać sukcesywnie pogarsza
jące się warunki eksploatacji i obniżenie jakości węgla; jest to spowodowane eksploatacją coraz głę
biej zalegających pokładów, jak też wydobycia z pokładów cienkich, z przerostami czy o dużej za
wartości siarki . Należy też uwzględnić zasobność niezagospodarowanych obecnie obszarów GZW. 
Do oceny bazy surowcowej można wykorzystywać nowoczesne metody geostatyczne z aplikacją 
programu komputerowego ISATIS. 

Analiza czynników geologicznych, parametrów fizykochemicznych pokładów i skał otaczają
cych oraz warunków górniczo-technicznych umożliwiają ocenę bilansu zasobów pod kątem przy
szłego kształtowania się górniczych zagrożeń naturalnych. Z kolei charakterystyka infrastruktury 
powierzchni w rejonach tych zasobów pozwala na określenie ich wielkości i jakości w aspekcie och
rony obiektów powierzchniowych. Obie te analizy pozwolą na kształtowanie ukierunkowanego roz
woju technologii bezpiecznej eksploatacji. 

2.1. Analiza bilansu surowcowego węgla kamiennego 

Polska dysponuje znaczącymi zasobami paliw stałych, takich jak węgiel kamienny oraz brunatny, 
a analiza przemysłu węglowego w Polsce musi być przeprowadzona w kontekście podaży węgla 
dla energetyki i przemysłu koksowniczego. Jednakże to właśnie węgiel kamienny zajmuje kluczo
wą pozycje w bilansie energetycznym Polski ze względu na to, iż jest najtańszym jej nośnikiem. 

Dla przeprowadzenia analizy bilansu niezbędne jest dokonanie analizy następujących zagadnień: 
l. Ocena wpływu procesów restrukturyzacji górnictwa na wielkość bazy zasobowej. 
2. Aktualna baza zasobowa węgla kamiennego pod względem wielkości i jakości. 
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3. Wystarczalność bazy zasobowej węgla kamiennego. 
4. Ocena przydatności złóż perspektywicznych do górniczego zagospodarowania. 
S. Perspektywiczna baza zasobowa węgla koksowego. 
6. Wydobycie węgla koksowego i perspektywy z punktu widzenia zapotrzebowania na koks na 

rynku krajowym do 2020 roku. 
7. Możliwości i prognozy do 2020 roku wydobycia węgla energetycznego ze szczególnym uwz-

ględnieniem węgla niskosiarkowego. 
8. Uwarunkowania eksportu węgla energetycznego w perspektywie do 2020 roku. 
9. Uwarunkowania eksportu węgla koksowego w perspektywie do 2020 roku. 
10. Szanse i możliwości zwiększenia potencjału wydobywczego górnictwa węglowego. 

Analiza tych zagadnień powinna pozwolić na wypracowanie kompleksowej prognozy kształto
wania się krajowego bilansu węgla kamiennego do roku 2020, ujmując bezpieczeństwo energety
czne Polski, jak też ocenić rozwój przemysłu koksowego. 

2.2. Wariantowe prognozy podstaw węgla kamiennego 

Warunki , w jakich będzie się kształtował rynek węgla wynikają z wielu czynników, między innymi z: 
- ogólnego rozwoju gospodarczego kraju i wynikającego z niego popytu na węgiel i energię elek-

tryczną u różnych grup odbiorców; 
- reformowania górnictwa węgla kamiennego i zmieniających się kosztów jego pozyskiwania; 

struktury jakościowej podaży i popytu; 
- sytuacji na międzynarodowym rynku węgla i ceny węgla importowanego ; 
- kosztów produkcji energii elektrycznej z różnych paliw; 
- limitów emisji zanieczyszczeń gazowych; 
- zarządzania ochroną środowiska; 

- charakterystyki technologii produkcji węgla, jego wzbogacania i ich kosztów; 
- charakterystyki technologiczne i koszty oczyszczania spalin w elektrowniach. 

Wszystkie te elementy oddziaływując na rynek węgla zmi eniają jego charakterystyki. Bardzo 
znaczący jest poziom popytu, od którego zależy wielkość podaży . Równie ważnym czynnikiem są 
ceny, które określają warunki funkcjonowania rynku. Konkurencyjność węgla kamiennego i brunat
nego w stosunku do pozostałych nośników zależy od tego, w jakim stopniu górnictwo będzie w sta
nie utrzymać obecny poziom kosztów produkcji. Aby zachować użytkowanie węgla w dotychcza
sowej skali musi być utrzymany rozwój tzw. technologii czystego węgla, która polega na wzbo
gacaniu, redukcji emisji , zastosowaniu nowej konstrukcji kotłów czy też zastosowaniu nowych in
stalacji zgazowania węgla- IGCC. 

Model rozwoju rynku węgla powinien uwzględniać wszystkie te elementy. Główny nacisk na
leży położyć na problemy środowiskowe związane z wykorzystaniem węgla do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła . Pozostałe elementy takie jak: poziom wzrostu gospodarczego, możliwości im
portowe czy konkurencyjność innych paliw też muszą być uwzględnione poprzez odpowiednie sce
nariusze badawcze. Badania scenariuszowe powinny określ ić niezbędne warunki dla prowadzenia 
zrównoważonego rozwoju branży paliwowo-energetycznej do 2020 roku a tym samym wyznaczyć 
najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju sektora. 

Badania modelowe powinny odpowiedzieć na następujące pytania: 
- Czy jest możliwe zbilansowanie dostaw węgla dla elektroenergetyki w perspektywie długook-

resowej w świetle przepisów ochrony środowiska? 
- Jaka będzie przyszła rola węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju? 
- Jaka powinna być struktura podaży węgla kamiennego dla różnych scenariuszy popytu krajowego? 
- Jaki powinien być racjonalny zakres wzbogacania węgla kamiennego w kopalniach? 
- Jaki powinien być racjonalny zakres inwestycji ekologicznych dokonywanych przez górnictwo 

i energetykę? 
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Aby odpowiedzieć na te pytania należy zbudować i przeanalizować modele komputerowe: 
- podaży węgla; 

- rynku węgla; 
- oceny efektywności instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w krajowej energetyce; 
- bilansowania dostaw węgla kamiennego dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju wy-

twarzania energii elektrycznej; 
- długoterminowego rozwoju krajowego sektora energetycznego. 

Przydatność pozyskiwanego węgla zależy od cech jakościowych wyrażanych różnymi parame
trami, które zależą przede wszystkim od czynników geologicznych oddziaływujących na substan
cję organiczną. Prognozę jakości węgla prowadzi się oddzielnie dla obszarów górniczych kopalń 
czynnych oraz w obszarach o udokumentowanych zasobach, ale jeszcze nie zagospodarowanych. 
Metodami geostatycznymi określa się wartości średnie analizowanych parametrów oraz ich błę
dów. Ocenę jakości zasobów przedstawia się za pomocą miernika jakości zasobów MJZ, sporzą
dzanego na podstawie następujących parametrów jakości: zawartość popiołu, wilgoci, części lot
nych , siarki , wskaźnik wolnego wydymiania, spiekalność , dylatacja. Miernik ten powinien być ok
reślony dla każdego rodzaju zasobów, a prognozę jakości węgla przedstawia się zgodnie z Polską 
klasyfikacją według typów oraz zgodnie z międzynarodową klasyfikacją (ECE, Genewa 1998). Po
nadto w badaniach wykorzystuje się dane z zakresu możliwości produkcyjnych i importowych wszyst
kich kopalń węgla kamiennego oraz sporządzone szczegółowe charakterystyki technologii i zebra
ne dane prognostyczne. Bilanse dostaw i popytu powinny uwzględniać głównych użytkowników 

węgla, takich jak przemysł, gospodarstwa domowe i eksport. 
Uzyskane wyniki obliczeó pomocne są w tworzeniu scenariuszy; pozwalają one uwzględnić naj

ważniejsze elementy niepewności, takie jak: 
- poziom rozwoju gospodarczego; 
- dopuszczalne poziomy emisji; 
- stosowane instrumenty zarządzania ochroną środowiska; 
- instrumenty promocji technologii czystego węgla. 

Scenariusze te winny opisywać warunki, w jakich najprawdopodobniej w przyszłości funkcjo
nować będzie sektor górnictwa węglowego . Spodziewanymi najważniejszymi wynikami analiz bę
dą szacunkowe wielkości dostaw węgla kamiennego dla poszczególnych odbiorców krajowych wraz 
z ich podziałem jakościowym i kosztowym dla kolejnych scenariuszy badawczych. Taki bilans z ko
lei , będzie podstawą do określenia szczegółowych scenariuszy rozwoju technologicznego przemy
słu wydobywczego. 

3. PRZEGLĄD STANU TECHNOLOGII STOSOWANYCH 
W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM WĘGLA KAMIENNEGO 

3.1. Przegląd technologii wydobycia i przeróbki węgla kamiennego 

W celu doskonalenia i wypracowania nowych technologii wydobycia i przeróbki węgla konieczna 
jest analiza stosowanych dotychczas systemów eksploatacji pokładów węgla, zarówno stosowanych 
powszechnie jak i tych nietypowych, które nie zostały upowszechnione. Szczególną uwagę należy 
poświecić procesom próbnym i zaniechanym w różnych odmianach przystosowanych do lokalnych 
warunków wybierania . 

Przy analizie tych systemów uwzględniać trzeba takie zagadnienia jak: 
- kolejność wybierania pokładów lub warstw w grubym pokładzie; 
- rozcięcie złoża; 

- sposób koordynacji i kierunki postępów frontów eksploatacyjnych; 
- natężenie eksploatacji. 

24 



Dla opracowania kompletnych charakterystyk technologii niezbędne jest scharakteryzowanie 
poszczególnych procesów eksploatacji węgla: urabianie, ładowanie urobku, odstawa, czy sposób 
przewietrzania. Szczególną uwagę zwrócić należy na dotychczasowe sposoby urabiania calizny oraz 
sposoby kierowania stropem i sposoby urabiania dla celów drążenia wyrobisk przygotowawczych 
jak i prowadzenia eksploatacji. Ważnym zagadnieniem są także typowe i doświadczalne sposoby 
likwidacj i przestrzeni wybranej, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania mieszanin podsadzkowych, 
obudowa wyrobisk w zakresie jej rodzaju, konstrukcji i współpracy z górotworem. Dodatkowo po
winny też być uwzględnione takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie skrzyżowań wyrobisk eksploa
tacyjnych i korytarzowych, likwidacja zbędnych wyrobisk korytarzowych, czy przechodzenie wy
robisk eksploatacyjnych przez istniejące wyrobiska technologiczne. 

Muszą być uwzględnione także stosowane dotychczas zasady wybierania w warunkach zagro
żeń naturalnych jak również technologie wybierania w aspekcie ochrony obiektów powierzchnio
wych i podziemnych. 

Przedmiotem zainteresowania muszą także być innowacyjne technologie, np. podziemnego zga
zowania złóż węgla, hydrourabianie oraz prowadzenie ścian całkowicie zautomatyzowanych. 

Ze względu na bardzo ważne znaczenie przeróbki węgla analizie muszą być poddane dotych
czasowe układy technologiczne, maszyny i urządzenia przyjęte w systemach wzbogacania, odwad
niania, suszenia, gospodarki wodnej, załadunku i zwałowania . Wnikliwej analizie należy poddać 
całość systemu kontroli jakości, monitoringu produkcj i i zdarzeń ekonomicznych. 

3.2. Technologie i techniki mechanizacyjne stosowane w kopalniach węgla kamiennego 

Wobec dużej różnorodności wyposażenia technicznego procesów realizowanych w kopalniach waż
nym zadaniemjest zebranie wszelkich możliwych danych z zakresu stosowanych technologii i tech
nik mechanizacyjnych w polskich kopalniach, związanych z produkcją i przeróbką węgla oraz au
tomatyką, informatyką i zasilaniem maszyn i urządzeń górniczych. Korzystne jest także zebranie 
danych o wybranych technologiach mechanizacji w górnictwie światowym. 

Przegląd technologii górniczych powinien szczególności dotyczyć: 
- maszyn i urządzeń górniczych w systemach ścianowych; 

układów mechanizacyjnych w robotach przygotowawczych; 
systemu transportu pionowego; 
systemów transportu poziomego; 

- systemów maszyn i urządzeń przeróbczych; 
systemów automatyki, informatyki i zasilania maszyn i urządzeń górniczych. 
Analizie powinny być poddane czynniki wpływające na: wydajność i energochłonność proce

sów urabiania i przeróbki, trwałość i niezawodność stosowanych maszyn i urządzeń, spełnianie 
wymogów środowiskowych i bezpieczeństwa oraz efektywność ekonomiczną. 

Zebrane technologie i techniki mechanizacyjne, w połączeniu z wynikami analizy bilansu surow
cowego pod kątem przewidywanej wielkości wydobycia są podstawą dla oceny istniejącego stanu 
technologicznego przemysłu wydobycia węgla kamiennego w kraju i umożliwiają utworzenie kon
cepcji rozwiązań technicznych, a następnie określenie strategii rozwoju branży w oparciu o prze
widywane scenariusze. 

3.3. Systemy automatyki, informatyki stosowanej w górnictwie węgla kamiennego 

Przegląd automatyki, informatyki i zasilania przeprowadzony powinien być we wszystkich czyn
nych kopalniach węgla kamiennego w Polsce i winien dotyczyć w szczególności takich systemów 
i urządzeń, jak: 
- system dyspozytorskiego nadzoru stanu bezpieczeństwa i procesów technologicznych; 
- system kontroli i sterowania kompleksów ścianowych i chodnikowych; 
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automatyzacja zakładów mechanicznej przeróbki węgla i kontrola jakości; 
- systemy zasilania i sterowania. 

Przeglądy te objąć powinny również metody kontroli i zabezpieczeń wpływu działalności gór
niczej na środowisko. 

4. CHARAKTERYSTYKAINNOWACYJNOŚCI TECHNOLOGII 

4.1. Ocena innowacyjności stosov.·anyclz technologii eksploatacji węgla kamiennego 

Przy ocenie charakterystyki innowacyjności stosowanych technologii istotnym elementem jest ko
nieczność stosowania odpowiednich metod oceny efektów ekonomicznych i ekologicznych proce
sów wytwórczych. Najlepsza do tego celu jest ocena życia procesów produkcyjnych LCA, uwz
ględniająca analizę kosztów i pozwalająca na badanie cyklu życia jako całości . Dla zaproponowa
nych nowych technologii wykonana zostanie ocena ekonomiczna oraz analiza rynkowa, jak też 
oceniony stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań metodą LCA. 

Analiza technologii oraz propozycja nowych rozwiązań technologicznych ma na celu dążenie 
do zagospodarowania również odpadów z przemysłu wydobywczego. Wdrożone prace badawcze 
i rozwojowe pozwalają na wytwarzanie z niektórych odpadów półproduktów wtórnych. 

4.2. Ocena innowacyjności w dziedzinie mechanizacji 

Dla oceny innowacyjności opracowanych i stosowanych technik i technologii w górnictwie węgla 
kamiennego powinny zostać przeanalizowane i ocenione wyniki badań, stosowanych prac rozwo
jowych z zakresu mechanizacji produkcji i przeróbki węgla kamiennego, jak również systemów 
automatyki, informatyki i zasilania maszyn i urządzeń górniczych. 

W szczególności analizowane powinny być wyniki: 
badań podstawowych, 

- badań stosowanych, 
eksperymentalnych prac rozwojowych, 
początkowej/docelowej produkcji, 
rozpowszechni ani a, dyfuzji. 
Analizowany powinien być łańcuch procesu innowacyjności od powstania pomysłu , tworzenia 

marketingu, opracowania procesu, tworzenia infrastruktury, komunikacji z użytkownikiem, po oce
nę zadowolenia klienta. 

Oceniane też muszą być: 
transformacja i stan sfery badawczo-rozwojowej zdolnej tworzyć rozwiązania innowacyjne; 
osiągnięcia nauki z zakresu nowych technologii; 

- możliwość tworzenia nowej wartości dodanej produktów; 
nowe modele biznesu. 
Wyniki tej oceny pozwolą na określenie kierunków rozwoju systemów mechanizacyjnych dla 

górnictwa uwzględniających proces wydobywania, jak też potrzebę zapewnienia właściwych wa
runków pracy. 

Wydobycie węgla wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń, w tym związanych z atmosferą 
kopalnianą. Dlatego tak ważne są badania nad odpornością systemu wentylacyjnego kopalni na pow
stałe lokalne zaburzenia przepływu powietrza lub zmiany jego parametrów fizyko-chemicznych. 
Pozwalają one projektować bezpieczniejszą eksploatację pokładów węgla, doskonalić systemy kon
trolne oraz polepszać warunki do samoratowania się zagrożonej załogi. Rozwój techniki kompute
rowej z wykorzystaniem dynamiki płynów (CFD) stwarza doskonałe środki do badania przepły
wów powietrza i gazów w kopalnianej sieci wentylacyjnej. 
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Dla poprawy warunków klimatycznych w wielu kopaniach stosuje się tradycyjną klimatyzację, 
nie są jednak wykorzystywane inne metody takie jak: 
- planowane przerwy w pracy, 
- osuszanie powietrza, oraz 

obniżenie średniej temperatury promieniowania powietrza. 
Metody te mogą znacznie poprawić komfort pracy przy mniejszych kosztach, a dla potencjal

nego ich wdrożenia należy przedstawić możliwości i uwarunkowania ich stosowania. Efekt popra
wy można określić na podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego, który po-równany dla rożnych 
metod pozwala wybrać optymalną metodę pod względem efektywności i kosztów. 

4.3. Ocena innowacyjności stosowanych w górnictwie węgla kamiennego 
systemów automatyki, informatyki i zasilania 

W związku z gwałtownym rozwojem modernizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz 
rozwojem elektroniki i informatyki koniecznajest ocena poziomu wszystkich rozwiązań. 

O innowacyjności rozwiązań technicznych oraz stosowanych technologii decydują: 
wiek urządzeń, 
zastosowane technologie w zakresie elektroniki , 
baza sprzętowa przyjęta do realizacji urządzeń systemu. 
Ocena innowacyjności powinna być oparta o badania ankietowe, a ich wyniki ujęte w kompute

rowej bazie danych zawierającej: nazwę systemu, typ, producenta, rok produkcji, liczbę zainstalo
wanych sztuk, lokalizacje, podstawowe dane techniczne i syntetyczny opis urządzeń systemu. Źród
łem tych danych są dokumentacje znajdujące się w zakładach górniczych oraz dokumentacje produ
centów urządzeń i systemów. 

4.4. Hierarchizacja technologii ze względu na poziom ich innowacyjności 

Hierarchizacja technologii mechanicznych powinna być przeprowadzona na drodze postępowania 
eksperckiego przez zespół specjalistów z jednostek naukowych, producentów maszyn i użytkow
ników. 

Zebrane dane i utworzona baza danych oraz przyjęte kryteria pozwolą przeprowadzić hierar
chizację poziomu innowacyjności technik i technologii eksploatacji , przeróbki oraz systemów au
tomatyki, informatyki i zasilania. Dla każdego rodzaju systemu należy ustalić parametry świ adczą
ce o poziomie innowacyjności, kryteria dla poszczególnych cech i parametrów urządzeń i syste
mów tak, aby możliwe było porównanie poziomu innowacyjności poszczególnych rozwiązm'l w da
nej grupie systemów. 

4.4.1. Ustalenie kryteriów innowacyjności 
Podstawowymi kryteriami oceny innowacyjności technologii winny być: 
- zdolności produkcyjne, 
- produkcja bezodpadowa, 
- efektywność ekonomiczna, 
- bezpieczeństwo pracy, 
- spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska. 

Po przeprowadzeniu oceny należy ustalić hierarchizację stosowanych technologii, a w kolej
nym kroku ustalić stopnie ważności technologii dla przewidywalnego otoczenia. Dla osiągnięcia 
tego celu można zastosować metody analityczne i inne metody bezscenariuszowe. 
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5. SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO BRANŻY WĘGLA KAMIENNEGO 

5.1. Scenariusze rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego 

Budowa scenariuszy rozwoju technologii eksploatacji obejmuje następujące etapy: 
l. Budowa przestrzennego modelu numerycznego górotworu dla całego obszaru górniczego danej 

kopalni. 
2. Wprowadzenie do modelu wszystkich wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. 
3. Odtworzenia całej wykonanej w przeszłości eksploatacji górniczej złoża. 
4. Komputerowa symulacja bieżącej i/lub przeszłej eksploatacji. 
5. Obliczenia i wizualizacji przemieszczeń i wytężenia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk górni

czych oraz deformacji powierzchni terenu. 
6. Ocena stanu zagrożenia cleformacyjnymi i dynamicznymi przejawami ciśnienia górotworu i szko

dami górniczymi. 
7. Wybór wariantu eksploatacji optymalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i ekonomi

cznej efektywności. 
8. Organizacja pracy i bezpieczeństwo w kopalni. 
9. Zagrożenia górnicze i technologie ich zwalczania. 

Scenariusze rozwoju winny także zawierać cząstkowe scenariusze rozwoju systemów dyspozy
torskiej kontroli parametrów bezpieczeństwa i produkcji w kopalni w postaci inteligentnych syste
mów informatycznych. 

Nowe cechy systemu określonego jako "inteligentny system nadzoru parametrów bezpieczeń
stwa, wentylacji, metanometrii i jakości produkcji" powinien uwzględniać : 

- Integrację elementów systemu tworzenia i obiegu dokumentów w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych kopalni z systemami nadzoru dyspozytorskiego. 
Zautomatyzowanie najważniejszych czynności dyspozytora, kierownika akcji i sztabu akcji ra
towniczej z wykorzystaniem przestrzennego grafu wyrobisk. 
Interpretację danych pomiarowych otrzymanych z systemów dyspozytorskich w postaci histo
gramów, prognozy trendów i współzależności pomiędzy parametrami bezpieczeństwa w celu 
pełniejszej oceny stanu bezpieczeństwa kopalni . 
Tworzenie nakładowej dokumentacji technicznej wyrobisk uwzględniającej na bieżąco aktual
ne parametry wentylacyjne i produkcji, wizualizowanej o przestrzenny graf wyrobisk. 
Scenariusze zawierać powinny nowe koncepcje urabiania pokładów, możliwe do zastosowania 

zarówno w wyrobiskach korytarzowych jak i eksploatacyjnych. Ideą tych koncepcji będzie zmniej
szenie energochłonności i zużycia elementów urabiających. 

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowanych technologii wybierania filarów ochron
nych, resztkowych i podporowych pozwolą na udoskonalenie i wypracowanie nowych systemów 
umożliwiających w przyszłości bezpieczne i ekonomiczne wybieranie tych obszarów. 

5.2. Scenariusze rozwoju mechanizacji procesów eksploatacji w górnictwie węgla kamiennego 

Postęp i rozwój mechanizacji jest czynnikiem decydującym o rozwoju podziemnego górnictwa 
w ogóle, a w górnictwa węglowe w szczególności. Z tego też względu scenariusze rozwoju mecha
nizacji posiadają zasadnicze znaczenie w budowie scenariuszy rozwoju technologicznego branży. 
Z formalnego punktu widzenia będą to nieprobabilistyczne scenariusze, natomiast z punktu widze
nia kontekstu rozwiązań będą to scenariusze sektorowe. Uwzględniając okres wdrożenia scenariuszy 
do 2020 roku, obecnie przeanalizować należy koncepcje mechanizacji systemów maszynowych do 
produkcji przeróbki węgla oraz automatyki, informatyki i zasilania maszyn i urządzeń górniczych, 
zgodnie z trendami krajowymi i światowymi. 

Przewidzieć należy określenie możliwości technologicznych maszyn i urządzeń górniczych, 
w oparciu o informacje o nowych technikach urabiania, wiedzy z zakresu rozwoju inżynierii materia-
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łowej, elektroniki, oprogramowania, sztucznej inteligencji, zminiaturyzowanych sensorów, bezprze
wodowego przesyłania danych, monitoringu, diagnostyki, wizualizacji, modelowania oraz symula
cji komputerowych w procesach projektowania. 

Scenariusze rozwoju mechanizacji mogą być podstawą do opracowania i wdrożenia maszyn i urzą-
dzeń o podwyższonych cechach technologicznych . 

Podstawy tworzenia scenariuszy to: 
zidentyfikowanie nieprzewidywalności; 
określenie związków przyczynowo-skutkowych; 
określenie rangi prawdopodobieństwa zaistnienia określonych założeń; 
przekształcenie założeń w scenariusze; 
przeprowadzenia analizy zachowań w sektorze zgodnie z założeniami scenariuszowymi; 
określenie siły i słabości każdego ze scenariuszy; 
ocena i prognoza zachowania konkurencji. 

5.3. Scenariusze rozwoju systemów automatyki, informatyki i zasilania 
w górnictwie węgla kamiennego 

W oparciu o badania ankietowe, możliwa jest ocena stanu systemów automatyki , informatyki i za
silania w górnictwie węgla kamiennego. Nie wystarczy to jednak do określenia scenariuszy rozwo
ju tych systemów, ważne tu są studia literaturowe jak też ocena światowego i europejskiego pozio
mu rozwiązań tam stosowanych. Taki zakres informacji uwzględniający wytyczne Narodowego Pla
nu Rozwoju, Krajowego Programu Ramowego, VII Programu Ramowego oraz Strategii Regional 
nych pozwala stworzyć rzetelne scenariusze rozwoju. 

5.4. Scenariusze rozwoju technologicznego przeróbki mechanicznej węgla 

Zadaniem tych scenariuszy jest opracowanie zasad i technologii czystego pozyskiwania i uszlachet
niania węgla kamiennego, poprawy jego jakości z możliwością pełnego zagospodarowania odpa
dów wydobywczych i przeróbczych. 

Europejska polityka ochrony środowiska i gospodarki odpadami daje podmiotom gospodarczym 
silne bodźce w kierunku rozwoju technologii bezodpadowych. Utrzymanie rentownej produkcji 
górniczej wymaga od kopalń wprowadzenia systemów utylizacji odpadów własnych jak też pocho
dzących ze spalania węgla kamiennego. 

5.5 . Warianty rozwoju technologicznego branży węgla kamiennego 

Na podstawie opracowanych scenariuszy można wytypować i scharakteryzować wariantowo tech
nologie w układzie scenariuszy optymistycznych, zachowawczych i pesymistycznych. Budowa tych 
scenariuszy opierać się może o delficką metodę prognozowania. Polega ona na kilkukrotnym an
kietowaniu grupy ekspertów, aż do dostatecznego zawężenia priorytetów i utworzenia spójnego 
obrazu rozwoju wymienionych powyżej dziedzin. Jej uzupełnieniem może być metoda krzyżowej 
analizy wpływów. Skonstruowana zostanie macierz wpływów, czyli zestawienie analizowanych tren
dów oraz wydarzeń mogących wystąpić w analizowanym okresie, co pozwoli na zestawienie rela
cji i trendów pomiędzy wszystkimi aspektami oraz na dynamiczne przedstawienie scenariuszy. 

Po zakończeniu budowy scenariuszy należy dokonać ich syntezy, w wyniku której otrzymuje 
się warianty rozwoju technologicznego branży węgla kamiennego. Dla wszechstronnego ujęcia pro
blemu należy opracować trzy warianty scenariuszy: optymistyczny, zachowawczy i pesymistyczny. 
Scenariusze te powinny uwzględniać takie aspekty jak: zrównoważony rozwój, konkurencyjność, 
poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa pracy, efekty społeczne i ekologiczne, oraz wytyczne 
Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Programu Ramowego, VII Programu Ramowego oraz Stra
tegii Rozwoju Regionalnego. 
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PODSUMOW ANIE 

Zbudowanie scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego 
pozwala na identyfikację kluczowych, wysoko zaawansowanych technologii górniczych w zakresie 
eksploatacji i przetwórstwa węgla kamiennego. Będą one miały znaczenie strategiczne dla rozwoju 
i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W wyniku realizacji poszczególnych przedsięwzięć opisa
nych w niniejszym tekście powstanie elektroniczna baza danych wiodących technologii, możliwo
ści ich rozwoju i ich efektywności , a także baza danych grup eksperckich w zakresie monitorowa
nia i prognozowania rozwoju dla prawidłowego kształtowania polityki energetycznej kraju. 
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The Essence and Scope of Coal-Mining Industry 
Technological Development Scenarios 

The technology of the extractive industry is the totality of measures and manners of change of the 
earth interior's natura! state in order to win hard coal as a produet Thus technology is a set of prin
ciples that determine the wining method of hard coal as a produet and the complex of means and 
activities, which make it possible. For the extractive industry an unusually important problem is the 
description of scenarios o f i ts development. On the basis of results of diagnosis of the existing state 
it is possible to build scenarios that differ between themselves as regards the dynamics of develop
mental processes. The essence and scope o f these scenarios is the subject of the present work. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Zmiany w wielkości kopalń w latach 1990-2005 

Marian Turek 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono zmiany w wielkości kopalń jako efekt przemian 
restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2005. Wielkość kopalń węg
la kamiennego określa się przede wszystkim takimi parametrami jak: powierzchnia obszaru gór
niczego, wielkość zasobów węgla, wielkość wydobycia. Badaniami zostały objęte wszystkie kopal
nie węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, które prowadziły produkcję węgla w la
tach 1990-2005. 

SŁOWA KLUCZOWE: Restrukturyzacja, zasoby, wydobycie węgla 

l. WSTĘP 

Głównym celem realizowanych programów restrukturyzacji kopalń w Polsce było ich dostosowa
nie do efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Dla osiągnięcia tego celu 
niezbędna była zmiana dotychczasowego kryterium oceny działalności kopalń z kryterium i lościo

wego na kryterium ekonomiczne. Warunkiem zaś uzyskania trwałej rentowności było znaczące ob
niżenie kosztów produkcji węgla poprzez dokonanie zmian m.in. w dziedzinie techniczno-techno
logicznej kopalń. 

O wielkości kopalni podziemnej decydują w głównej mierze: 
- powierzchnia obszaru górniczego P, 
- zasoby przemysłowe netto ZP"' 
- produkcja kopalni T b 

- okres eksploatacji kopalni wd. 
Czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane, co można zapisać w następującej postaci: 

zpn =p .z' 

gdzie: Z- zasobność przemysłowa złoża, Rd - liczba dni roboczych w ciągu roku . 

W procesie projektowania i wdrażania zmian w kopalni, należy pamiętać o powyższej zależności. 
W trakcie projektowania zmian można wyodrębnić dwa zasadnicze sposoby postępowania: 

- pierwszy, polega na przyjęciu wielkości wydobywczej kopalni przez określenie czasu jej istnie
nia i ustaleniu właściwej wielkości obszaru górniczego; 

- drugi, polega na założeniu wielkości obszaru górniczego i dostosowaniu do niego wielkości do
bowego wydobycia oraz okresu istnienia kopalni. 
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Podejmowanie decyzji w funkcjonujących kopalniach natrafia na mnóstwo różnego rodzaju og
raniczeń. Niezależnie od przyjętego sposobu postępowania, obowiązuje rachunek ekonomiczny, któ
ry wyraża zasadę ponoszenia najniższych kosztów wydobycia tony kopaliny użytecznej. 

Uzyskanie najniższych kosztów własnych sprzedanego węgla uzależnione jest od wszystkich wy
mienionych czynników i to w różnym stopniu. A zatem dla uzyskania najniższych kosztów wydo
bycia jednej tony należy dobrać odpowiednio wszystkie spośród wyżej wymienionych czynników. 
Optymalizację wielkości kopalni przeprowadza się za pomocą pracochłonnych obliczeń, które przed
stawiono między innymi w pracy [l] . 

Natomiast w opracowaniu przedstawiono zmiany w wielkości kopalń jako efekt przemian restruk
turyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2005. Dokonano analizy i oceny zmian 
podstawowych parametrów charakteryzujących wielkość wybranej grupy następujących czynnych ko
palń węgla kamiennego, tj.: ,,Brzeziny", ,,Piekary", "Bytom II", "Bytom III", "Centrum", "Balem
ba", "Bielszowice", ,,Polska-Wirek", ,,Pokój", "Bolesław Śmiały", "Knurów", "Makoszowy", "Soś
nica", "Szczygłowice", "Katowice-Kleofas", ,,Murcki", ,,Mysłowice", "Wesoła", "Wieczorek", "Wu
jek", "Staszic", "Śląsk", "Kazimierz Juliusz", "Brzeszcze", "Janina", ,,Piast", "Silesia", ,Ziemo
wit", ,,Rydułtowy" , "Anna", "Marcel", "Chwałowice", "Jankowice", "Borynia", ,,Jas-Mos", "Kru
piński", "Pniówek", ,Zofiówka" (nazwy kopalń wg stanu na grudzień 2002, tj. w momencie za
kończenia I-go etapu badań). 

2. POWIERZCHNIA OBSZARU GÓRNICZEGO I WIELKOŚĆ ZASOBÓW WĘGLA 

Wielkość kopalni podziemnej jak wspomniano na wstępie jest określana czterema głównymi para
metrami, którymi są: 
- powierzchnia obszaru górniczego, 
- wielkość zasobów węgla, 
- wielkość wydobycia, 
- czas istnienia kopalni. 

W dalszej części opracowania zostaną krótko scharakteryzowane zmiany w trzech pierwszych 
wartościach wyżej wymienionych parametrów charakteryzujących wielkość kopalń. Porninąlem czas 
istnienia kopalń, bowiemjest on funkcją wielkości zasobów i wydobycia. 

Do analizy zaistniałych zmian wybrano grupę 38 wymienionych we wstępie kopalń, które w roz
patrywanym okresie 1990-2005 nie zostały całkowicie zlikwidowane. Większość wymienionych ko
palń to zakłady czynne, których zasoby węgla stwarzają perspektywę funkcjonowania w okresie 
wieloletnim; kopalnie te nie są poddane procesowi likwidacji . Niektóre z analizowanych kopalń 
poddane zostały jednak procesom częściowej likwidacji bądź łączeniu zakładów górniczych, a w nie
których- dokonano przekształceń organizacyjnych. Dotyczy to kopalń: ,,Brzeziny", ,,Piekary", "By
tom II", ,,Bytom III", "Centrum", "Bielszowice", ,,Polska-Wirek", ,,Pokój", ,,Makoszowy", "Soś
nica", "Katowice-Kleofas", "Wujek", "Śląsk", "Brzeszcze", "Silesia", "Janina", ,,Piast", ,,Rydułto
wy", "Anna", "Marcel", "Chwałowice", ,,Jas-Mos". 

Stąd przyjęto do analiz, iż parametry i wskaźniki, charakteryzujące te kopalnie w okresie przed 
połączeniem i reorganizacją, będą sumą lub wypadkową parametrów i wskaźników poszczegól
nych zakładów górniczych. 

Obszar górniczy stanowi przestrzeń prawno-administracyjną, wyznaczoną do prowadzenia dzia
łalności eksploatacyjnej przez określony zakład górniczy, niezbędną ze względu na wymagania tech
niki górniczej, właściwą lokalizację urządzeń i bezpieczeństwo robót oraz prawidłową gospodarkę 
złożem kopaliny. 

Trzeba zwrócić uwagę na to, że obszar górniczy wyznacza się dokładnie dla każdej kopaliny, 
nawet, jeśli złoża różnych kopalin są położone w bezpośrednim sąsiedztwie. Zgodnie z przepisami 
prawa, obszar górniczy może obejmować część złoża, oczywiście pod warunkiem właściwego ("pra
widłowego") jego wykorzystania. 
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Dla wyznaczenia obszaru górniczego podstawę stanowią: 
dokumentacja geologiczna, 

- projekt zagospodarowania złoża. 
Rejestr obszarów górniczych ma obowiązek prowadzić minister właściwy do spraw środowiska. 
W 1990 roku było czynnych 70 kopalń węgla kamiennego, których łączny obszar górniczy wy

nosił 1975 km2
. Według stanu na 31.12.2005 rok, w wyniku całkowi tej lub częściowej likwidacji 

kopalń, łączenia kopalń oraz zmniejszania obszarów górniczych, pozostały czynne 33 kopalnie. Łącz
ny obszar górniczy zajmowany przez te kopalnie wynosił na koniec 2005 roku 1279,7 km2

• Ozna
cza to, że obszar prowadzenia działalności eksploatacyjnej czynnych kopalń węgla kamiennego 
w Polsce zmniejszył s ię o około 695,3 km2

, tj . o 35,2%. 
Według stanu na 01.01.1990 rok, wszystkie czynne kopalnie węgla kamiennego w Polsce po

siadały 30 276,4 mln t zasobów bilansowych, z czego do zasobów operatywnych (tj. przewidzia
nych do wydobycia), zakwalifikowano 12 671,9 mln t. Z czynnych lub znajdujących się w bu
dowie poziomów wydobywczych było można wyeksploatować 58,97% zasobów operatywnych, tj . 
7473,0 mln t. 

W ciągu ostatnich 16 lat ilość zasobów bilansowych zmniejszyła się o 14 559,7 mln t, a i lość 

zasobów operatywnych o 8864,6 mln t (rys. 1), z czego tylko 1,919 mln t ubyło w wyniku pro
wadzonej eksploatacji . Tak znaczny ubytek zasobów wynika głównie z ich przekwalifikowania we
dług zweryfikowanych kryteriów bilansowaści (dotyczących zwłaszcza grubości pokładó · i zapo
pielenia węgla) . Następowało również przekwalifikowanie zasobów pozostających w kopalniach, 
które zakończyły eksploatację- do zasobów pozabilansowych. 
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Rys. l. Kształtowanie si ę wielkości zasobów operatywnych kopalni czynnych w latach 1990-2006 
(stan na dzień l stycznia) 
Figure l. Operational reserves shape in running mines in the years 1990-2006 (state at January 1st) 

W wyniku dokonywanych zmian w dokumentacjach zasobowych, udział zasobów operatywnych 
w pokładach o grubości poniżej 1,5 m zmniejszył się z 40,9% wg stanu na 01.01.1990 rok do 18,9% 
wg stanu na 31.12.2005 rok, a o zawartości popiołu powyżej 30% odpowiednio z 15, l% do 8,4%. 
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Pomimo przeprowadzonych gruntownych weryfikacji zasobów w pokłarlach cienkich, kopalnie 
są mało zainteresowane ich eksploatacją. Udział wydobycia z tych pokładów wykazuje tendencję ma
lejącą. Przykładowo w 2000 roku udział ten wynosił 10,9%, w 2002- 5,3%, a w 2005- 3,2%, był 
więc znacznie niższy od udziału w zasobach. 

Podstawową przyczyną rezygnacji przez kopalnie z eksploatacji pokładów cienkich jest ogra
niczona możliwość osiągnięcia w nich wysokiej koncentracji wydobycia oraz trudność utrzymania 
odpowiedniej wysokości ściany, co powoduje częste przybieranie skał otaczających, zwiększające 
zanieczyszczenie urobku. Można jednak przyjąć, że w miarę rozwoju techniki wybierania niskimi 
ścianami, czy też w inny sposób udział wydobycia z pokładów cienkich zwiększy się i zasoby w tych 
pokładach zostaną wyeksploatowane. 

Przykładowo kształtowanie się wielkości zasobów operatywnych w wybranej grupie kopalń węg
la kamiennego według stanu na 31.12.2001 i 31.12.2005 rok przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 

Rys. 2. Kształtowanie się wielkości zasobów operatywnych 
w wybranych kopalniach węgla kamiennego wg stanu na 31.12.200 l rok 
Figure 2. Operational reserves shape in selected hard coal mines according to the date 31st December 2001 
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Łączne zasoby operatywne w tej grupie kopalń według stanu na 31.12.2001 rok wynosiły 4480,1 
mln t, z czego 2788,7 mln t znajdowało się na poziomach udostępnionych lub w budowie, nato
miast 1691,4 mln t na poziomach nieudostępnionych. Odpowiednio według stanu na 31.12.2005 
rok łączne zasoby operatywne w wybranej grupie kopalń wynosiły 3895,1 mln t, z czego 2298,7 
mln t znajdowało s i ę na poziomach udostępnionych lub w budowie, natomiast 1596,4 mln t na po
ziomach nieudostępnionych. Okres eksploatacji kopalni (czas istnienia) określa się jako przewidy
wany czas, w którym będzie realizowany proces produkcji górniczej. Zatem jest to czas prowadze
nia eksploatacji węgla od rozpatrywanego momentu czasu do zaprzestania procesu wydobywcze
go. W tych rozważaniach pomija się przeszłość kopalin natomiast rozpatruje się jej przyszłość. Okres 
ten najczęściej wyznacza się w ilości lat, jako iloraz zasobów przemysłowych netto do planowa
nego wydobycia rocznego danej kopalni. 
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Rys. 3. Kształtowanie się wielkości zasobów operatywnych 
w wybranych kopalniach węgla kamiennego wg stanu na 31.12.2001 rok 
Figure 3. Operational reserves shape in selected bard coal rnines acording to the date 31st December 2001 
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3. WIELKOŚĆ WYDOBYCIA 

Na rysunkach 4+10 wraz z odpowiednimi tabelami przedstawiono dane dotyczące wielkości wydo
bycia dobowego w wybranych kopalniach węgla kamiennego (przy uwzględnieniu przynależności 
kopalń do poszczególnych grup i spółek węglowych) w latach 1990-2005. 

W tabelach l+ 3 przedstawiono kształtowanie się wydobycia w poszczególnych kopalniach, usze
regowanych według wielkości wydobycia w poszczególnych latach od 1990 do 2005 roku. Z da
nych zawartych w tabeli l wynika, że w 1990 roku funkcjonowały 2 kopalnie wydobywające do 
5 tys. t/d węgla handlowego. W tym czasie kopalń o wydobyciu w przedziale 5+ lO tys. t/d było 13 , 
a kopalń o wydobyciu lO+ 15 tys. t/d istniało 16, natomiast kopalń, których wydobycie dobowe kształ
towało się na poziomie ponad 15 tys. t/d pracowało 7. 

Wydobycie Vd w latach 

Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

"Brzeziny" 9062 8500 7054 6432 6974 7181 7170 6431 5587 4656 5898 6349 6251 - - -

,.Piekary" 7325 6682 6662 7134 7504 8248 7914 7780 6641 5984 5808 6212 6095 12 692 12 319 11 854 

,.Bytom !l" 7048 6426 5195 6140 6434 6314 6234 6200 5286 5174 4726 5366 5434 4809 1190 -

,.Bytom III" 12 280 10 242 8563 8694 8800 9497 9726 9315 7998 6846 7146 6667 7505 5394 6913 -

,.Centrum" 9496 8690 9772 9352 9281 9357 9200 9000 7396 6218 6432 6928 6574 6544 4807 -
,. Bobrek-Centrum" - - - - - - - - - - - - - - - 11 068 

Grupa Bytomska 45 211 40 540 37 246 37 752 38 993 40 597 40 244 38 726 32 908 28 878 30 010 31 522 31 859 29 439 25 229 22 922 

l 

'~r---------------------------~~~ 

o '-.- - ! 18'90 19!1 1 1992 1993 19!U 1!1~ l!lioa 19t7 l tiM !!W Z000 2001 20)2 2000 2lnl 2005 
l&lOt l llllr ts:~Ur 11113 t tlllolt t!DS r l'!Rit ta?1 liiilir I!Ul r ZfX)t 2all t ilDil t 3ll! t 21!)j, t a:Diir 1 r 1 • r t t r , r r , t 1 r 
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Rys. 4. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego 
w kopalniach grupy bytomskiej w latach 1990-2005 

Figure 4. Daily output shape in "Bytomska" Group o f Min es in years 1990-2005 

36 



W dobycie t/d w latach 

Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

"Halemba" 16 161 15 087 13 270 Ił 375 13 455 15 515 17 85 1 18 044 16 015 15 588 12 766 14 595 13 429 12 900 li 440 12 600 
.,Bielszowice" 15 309 14 59:!. 13 571 13 476 14612 16 164 16 396 16 650 13 859 13 006 13 930 10 845 12080 11 126 Ił 181 9897 

"Polska-Wirek" !l 585 11 146 li 339 lO 061 8995 8711 7503 8042 6608 8117 9028 8585 8300 7554 7146 6809 

"Pokój" 12028 lO 760 10 810 lO 982 10053 lO 349 10 395 9529 8663 8593 7664 8059 8196 7564 6871 6070 
Grupa Rudzka 55 083 51 585 48 990 45 894 47 115 50 739 52 145 52 265 45 145 45 304 43 388 42084 42 005 39 144 36 638 35 376 
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;! ::~oooD f-t' 'HI!-------IIH 
'i. 
~ 2!> 000 

~ 

o i 
U lot. l Wl r. IH2r. 1m r. l tM r. U t6 r. l tH r. UIJ r. !Wir.,". , , 1000r. :!OOt r, 100:11. 200łr . ~ •. lCOO!t l 

l 'Halernba' 'Biels.zowice ' 'Polska-Wirek' • 'Pol<ój" ! je 'HaiBmba ' D "Bielszowioe' • ' Polska-Wirek' D 'Pokój' ) 

Rys. 5. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego w kopalniach grupy rudzkiej w latach 1990-2005 
Figure 5. Dai ly output shape in "Rudzka" Group ofMines in years 1990-2005 

Wydobycie t/d w latach 
Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

"Bolesław Śmiały" 10 029 10 263 9398 8591 9406 9438 9364 8563 6378 6352 4858 5340 5819 5776 6086 6195 

"Knurów" 13 849 14 072 13 766 Ił 681 12 718 12 640 12 137 12 940 9881 II 710 Ił 404 Ił 121 11 922 11 785 11 651 10 842 

"Makoszowy" 14 991 12 860 11 233 12 105 12 319 12 585 12 944 12 802 lO 771 10 681 li 443 11 662 12 219 l i 036 11 217 -
"Sośnica" 12 942 12 22 1 11 616 11 250 12 621 12 241 14 280 14 749 12 990 12 704 12 540 12 218 12495 10 024 7664 4359 

"Szczyglowice" 13 893 13 669 12 975 12 726 12 575 12 925 12090 12075 11 232 10 625 lO 430 11 702 12 248 10 570 10 81 1 lO 892 
"Sośnica- - - - - - - - - - - - - - - - 16 584 

Makoszowy" 

Grupa Gli wicka 65 704 63 085 58 988 56 353 59 639 59 829 60 815 61 129 51 252 52 072 50 675 52 043 54 703 49 191 47 429 48 872 

\__ l 
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Rys. 6. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego w kopalniach grupy gliwickiej w latach 1990-2005 
Figure 6. Daily output shape in "Gliwicka" Gro up of Min es in years 1990-2005 
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Wydobycie Vd w latach 
Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

.. Katowice-Kleofas" 13 823 13 122 12 889 13 767 13 715 13 219 12 743 13 024 10 815 7396 5418 

"Murcki" 9734 10 368 8723 9547 lO 444 II 019 10 685 II 094 9366 9084 9885 
"Mysłowice" 7341 6074 6664 6939 7309 7807 7960 7437 6546 6715 7139 
"Wesoła" 15 142 15 394 13 500 14 762 15 710 15 63 1 16 202 16 250 12 696 12 868 14 000 

"Wieczorek" 8959 7446 7436 7932 7768 7171 7564 8133 7541 6732 7940 
"Wujek" 6901 6907 7558 8124 8005 8136 8203 8191 8022 8518 8265 
,,Staszic" 15 944 16 000 14 767 14 567 14 688 15 505 14 763 15 122 12 344 10 809 l l 769 

"Śląsk" 2027 5793 5483 5915 7714 7688 7666 7316 6207 5755 6492 
.. Kazimierz Juliusz" 7810 4700 4510 4143 4575 3772 4793 4696 4239 4384 3960 

KHW S.A. 87 681 85 804 8 1 530 85 696 89 928 89 948 90 579 91 263 77 776 72 26 1 74 868 
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Rys. 7. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowegow kopalniach KHW S.A. w latach 1990-2005 
Figure 7. Daily output shape in mines of Katowicki Coal Holding S.A. in years 1990- 2005 

Wydobycie Vd w latach 

Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
., Brzeszcze" II 761 12 703 12416 II 435 11 263 II 056 l l 165 II 420 9837 9577 10 !50 9323 9848 8360 9506 

"Janina'' lO 774 l l 644 10 438 10 974 9856 9990 lO 067 10 121 7556 8759 7044 8198 9120 7632 5740 

"Piast" 34 284 39 291 37 442 32 305 36 490 35 281 34 443 35 866 24 774 26 410 24 688 24 382 23 200 24000 23 51 8 
"Silesia" 471 8 4562 4891 4461 4845 4791 4633 4585 4832 4242 4400 4543 4256 4631 4 11 4 

,.Ziemowit" 25 000 26 933 26 866 22 172 23 947 21 825 23 665 23 462 16 614 16 593 15 109 16 098 16 917 17 562 16 615 
.,Brzeszcze- - - - - - - - - - - - - - - -

Siłesia" 

Grupa 
86 537 95 133 92 053 81 347 86 401 82 943 83 973 85 454 63 613 65 581 61 391 62544 63 341 62 185 59 493 
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Rys. 8. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego w kop. grupy nadwiślańskiej w latach 1990-2005 
Figure 8. Daily outpul shape in "Nadwiślańska" Gro up of Mines in years 1990-2005 
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Kopalnia 1990 1991 1992 1993 1994 

"Rydultowv" 908 1 8452 9330 9800 9553 
.,Anna" 6767 6181 6568 7636 7836 

.,Marcel" 14 961 13 863 14573 15 890 14 990 
.,Chwalowice" I I 658 ID 966 lO 451 II 165 II 927 

,.Jankowice" 14 359 13 843 15 020 15 992 16 387 
,.Rydultowv-Anna" - - - - -

Grupa KWK 56 826 53 305 55 942 60 483 60 693 

Wydobvcie t/d w latach 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
9549 9527 9784 9537 9768 9961 9716 8886 9163 14 11 9 -
7813 7538 8059 7468 7432 7120 7295 741 5 7003 1082 -

14 388 14 892 16 044 14 996 14634 12 498 lO 498 9870 9106 9221 9721 
12 697 12 931 12 954 lO 986 lO 869 lO 851 lO 560 ID 812 ID 204 lO 426 10580 
17 336 17 773 16 346 14 728 14 385 15 586 16 061 13 484 I I 925 13 592 16/40 

- - - - - - - - - - 14123 
61 783 62 661 63 187 57 715 57 088 56 01 6 54 130 50 467 47 401 48 440 50564 
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Rys. 9. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego w kopalniach grupy rybnickiej w latach 1990-2005 
Figure 9. Daily output shape in "Rybnicka" Gro up o f Mines in years 1990-2005 

Kopalnia 
"Borynia" 
,.Jas-Mos" 
"Kmpiński" 

"Pniówek" 
,.Zofiówka" 
JSW S.A. 

70000 1 

65000 
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~ 
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l 20000 
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1990 
95 16 

16 832 
5304 

12 983 
10 511 
55 146 

1991 1992 1993 
9172 9088 9343 

15 493 16 257 17 III 
5703 7095 5908 

12 552 12477 12474 
ID 922 10 661 10 898 
53 842 55 578 55 734 

Wydobycie t/d w latach 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
7861 9162 10049 lO 852 10 526 II 076 

15 634 17 316 16 4-12 14 999 13 717 Ił 504 
6040 5817 9801 lO 715 8157 9787 

12 194 13 022 13 554 14 198 13 320 14456 
lO 342 II 453 Ił 750 li 930 li 300 9738 
5207 1 56 770 61 596 62 694 57 020 56 561 
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5 000 ~ 

2000 200 1 2002 2003 2004 2005 
8671 9978 9869 9380 9118 8838 
Ił 739 lO 731 9824 Ił 726 li 200 8225 
8272 8521 8600 8583 8300 8904 

14447 14690 15 026 14 572 14 315 14 579 
8786 9131 8805 9887 lO 733 10 345 

51 915 53 051 52 124 54 148 53 666 50 891 
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Rys. l O. Kształtowanie się wielkości wydobycia dobowego w kopalniach JSW S.A. w Jatach 1990-2005 
Figure l O. Daily outpul shape in mines o f Jastrzębie Coal Company S.A. in years 1990-2005 
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Tabela l. Kształtowanie się wydobycia dobowego 
w analizowanych kopalniach węgla kamiennego w latach 1990-1994 

Table l. Daily output s h . l d h d l . 1990 994 ape m analyze ar coa mmes m years -l 

Rok Rok Rok Rok Rok 
Kopalnia 1990 Kopalnia 1991 Kopalnia 1992 Kopalnia 1993 Kopalnia 1994 

[t/d] [t/d] [t/d] [t/d] [t/d] 

Śląsk 2027 Silesia 4562 
Kazimierz 

4510 
Kazimierz 

4143 
Kazimierz 

4575 
Juliusz Juliusz Juliusz 

Silesia 4718 
Kazimierz 

4700 Silesia 4891 Silesia 4461 Silesia 4845 
Juliusz 

Krupiński 5304 Krupiński 5703 Bytom II 5195 Krupiński 5908 Krupi1\ski 6040 
Anna 6767 Sląsk 5793 Sląsk 5483 Sląsk 5915 Bytom II 6434 
Wniek 6901 Mysłowice 6074 Anna 6568 Bytom II 6140 Brzeziny 6974 

Bytom II 7048 Anna 6181 Piekary 6662 Brzeziny 6432 Mysłowice 7309 
Piekary 7325 Bytom II 6426 Mysłowice 6664 Mysłowice 6939 Piekary 7504 

Mysłowice 7341 Piekary 6682 Brzeziny 7054 Piekary 7134 Sląsk 7714 
Kazimierz 

7810 Wujek 6907 Krupiński 7095 Anna 7636 Wieczorek 7768 
Juliusz 

Wieczorek 8959 Wieczorek 7446 Wieczorek 7436 Wieczorek 7932 Anna 7836 
Brzeziny 9062 Rydultowy 8452 Wujek 7558 Wujek 8124 B oryn i a 7861 

Rydultowy 9081 Brzeziny 8500 Bytom III 8563 
Bolesław 

8591 Wujek 8005 Śmiały 
Centrum 9496 Centrum 8690 Murcki 8723 Bytom Ill 8694 Bytom Tli 8800 

B oryn i a 9516 B oryn i a 9172 B oryn i a 9088 Borynia 9343 
Polska-

8995 
Wirek 

Murcki 9734 Bytom IIl 10 242 Rydullowy 9330 Centrum 9352 Centrum 9281 

Bolesław 
10 029 

Bolesław 
10 263 

Bolesław 
9398 Murcki 9547 

Bolesław 
9406 

Śmiały Śmiały Śmiały Śmiały 
Zofiówka lO 511 Murcki lO 368 Centrum 9772 Rydułtowy 9800 Rydultowy 9553 

Janina 10 774 Pokój 10 760 Janina 10 438 
Polska-

10 061 Janina 9856 
Wirek 

Polska-
II 585 Zofiówka 10 922 Chwałowice 10 451 Zofiówka 10 898 Pokój 10 053 

Wirek 
Chwałowice li 658 Chwałowice 10 966 Zofiówka 10 661 Jan ina lO 974 Zofiówka 10 342 

Brzeszcze 11 761 
Polska-

11 146 Pokój 10 810 Pokój 10 982 Murcki 10444 
Wirek 

Pokój 12 028 Janina 11 644 Makoszowy II 233 Chwałowice II 165 Brzeszcze II 263 

Bytom lli 12 280 Sośnica 12 221 
Polska-

II 339 Sośnica II 250 Chwałowice 11 927 
Wirek 

Sośnica 12 942 Pniówek 12 552 Sośnica 11 616 Halemba II 375 Pniówek 12 194 
Pniówek 12 983 Brzeszcze 12 703 Brzeszcze 12 416 Brzeszcze II 435 Makoszowy 12 319 

Katowice-
13 823 Ma koszowy 12 860 Pniówek 12 477 Knurów 11 681 Szczygłowice 12 575 

Kleofas 

Knurów 13 849 
Katowice-

13 122 
Katowice-

12 889 Ma koszowy 12 105 Sośnica 12 621 
Kleofas Kleofas 

Szczyglowice 13 893 Szczygłowice 13 669 Szczyglowice 12 975 Pniówek 12 474 Knurów 12 718 
Jankowice 14 359 Jankowice 13 843 Halemba 13 270 Szczygłowice 12 726 Halemba 13 455 

Marcel 14 961 Marcel 13 863 Wesoła 13 500 Bielszawice 13 476 
Katowice-

13 715 
Kleofas 

Makoszowy 14 991 Knurów 14 072 Bielszawice 13 571 
Katowice-

13 767 Bielszawice 14 612 
Kleofas 

Wesoła 15 142 Bielszawice 14 592 Knurów 13 766 Staszic 14 567 Staszic 14 688 
Bielszawice 15 309 Ha Iem ba ł5 087 Marcel 14 573 Wesoła 14 762 Marcel 14 990 

Staszic 15 944 Wesoła 15 394 Staszic 14 767 Marcel 15 890 Jas-Mos 15 634 
Halemba 16 161 Jas-Mos 15 493 Jankowice 15 020 Jankowice 15 992 Wesoła 15 710 
Jas-Mos 16 832 Staszic 16 000 Jas -Mos 16 257 Jas-Mos 17 III Jankowice 16 387 

Ziemowit 25 000 Ziemowit 26 933 Ziemowit 26 866 Ziemowit 22 172 Ziemowit 23 947 
Piast 34 284 Piast 39 291 Piast 37 442 Piast 32 305 Piast 36 490 
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Tabela 2. Kształtowanie się wydobycia dobowego 
w analizowanych kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-1999 
Table 2. Daily output s h l d d l 995 999 ape in analyze har co a mmes m years l -l 

Rok Rok Rok Rok Rok 
Kopalnia 1995 Kopalnia 1996 Kopalnia 1997 Kopalnia 1998 Kopalnia 1999 

[t/d] [t/d] [t/d] [t/d] [t/d] 

Kazimierz 3772 S i Iesia 4633 Silesia 4585 
Kazimierz 

4239 Silesia 4242 
Juliusz Juliusz 

Silesia 4791 
Kazimierz 4793 

Kazimierz 
4696 S i Iesia 4832 Kazimierz 

4384 
Juliusz Juliusz Juliusz 

Krupiiiski 5817 Bytom II 6234 Bytom II 6200 Bytom II 5286 Brzeziny 4656 
Bytom II 6314 Brzeziny 7170 Brzeziny 6431 Brzeziny 5587 Bytom II 5174 

Wieczorek 7171 
Polska-

7503 Śląsk 7316 Śląsk 6207 Śląsk 5755 
Wirek 

Brzeziny 7181 Anna 7538 Mysłowice 7437 
Bolesław 

6378 Piekary 5984 
Śmiały 

Sląsk 7688 Wieczorek 7564 Piekary 7780 Mysłowice 6546 Centrum 6218 

Mysłowice 7807 Śląsk 7666 
Polska-

8042 Polska-
6608 

Bolesław 
6352 

Wirek Wirek Śmiały 
Anna 7813 Piekary 7914 Anna 8059 Piekary 6641 Mysłowice 6715 

Wujek 8136 Mysłowice 7960 Wieczorek 8133 Centrum 7396 Wieczorek 6732 
Piekary 8248 Wujek 8203 Wujek 8191 Anna 7468 Bvtom III 6846 
Polska-

8711 Centrum 9200 
Bolesław 

8563 Wieczorek 7541 Katowice-
7396 

Wirek Śmiały Kleofas 

B oryn i a 9162 
Bolesław 

9364 Centrum 9000 Janina 7556 Anna 7432 Śmiały 

Centrum 9357 Rydułtowy 9527 Bytom III 9315 Bytom III 7998 Polska-
81 17 

Wirek 
Bolesław 9438 Bytom III 9726 Pokój 9529 Wujek 8022 Wujek 85 18 Śmiały 
Bytom III 9497 KruiJiński 9801 Rydultowy 9784 Krupiński 8157 Pokój 8593 
Rydułtowy 9549 B oryn i a lO 049 Janina 10 121 Pokój 8663 Janina 8759 

Janina 9990 Janina 10 067 Krupiński lO 715 Mu reki 9366 Murcki 9084 
Pokój 10 349 Pokój lO 395 B oryn i a !O 852 Rydułtowy 9537 Brzeszcze 9577 

Murcki II 019 Murcki !O 685 Murcki II 094 Brzeszcze 9837 Zofiówka 9738 
Brzeszcze II 056 Brzeszcze II 165 Brzeszcze II 420 Knurów 9881 Rydułtowy 9768 

Zofiówka l l 453 Zofiówka 11 750 Zofiówka l l 930 Borynia lO 526 Krupiński 9787 
Sośnica 12 241 Szczygłowice 12 090 Szczyplowice 12 075 Makoszowy 10771 Szczygłowice lO 625 

Makoszowy 12 585 Knurów 12 137 Ma koszowy 12 802 
Katowice-

lO 815 Ma koszowy 10 681 
Kleofas 

Knurów 12 640 
Katowice-

12 743 Knurów 12 940 Chwałowice lO 986 Staszic 10 809 
Kleofas 

Chwalowiec 12 697 Chwałowice 12 931 Chwałowice 12 954 Szczygłowice II 232 Chwałowice lO 869 

Szczygłowice 12 925 Makoszowy 12 944 
Katowice-

13 024 Zofiówka II 300 Borynia II 076 Kleofas 
Pniówek 13 022 Pniówek 13 554 Pniówek 14 198 Staszic 12 344 Jas-Mos l l 504 

Katowice-
13 219 Sośnica 14 280 Sośnica 14 749 Wesoła 12 696 Knurów l l 710 

Kleofas 
Marcel 14 388 Staszic 14 763 Jas-Mos 14 999 Sośnica 12 990 Sośnica 12 704 
Staszic 15 505 Marcel 14 892 Staszic 15 122 Pniówek 13 320 Wesoła 12 868 

Halemba 15 515 Wesoła 16 202 Marcel 16044 Jas-Mos 13 7 17 Bielszawice 13 006 
Wesoła 15 631 Bielszawice 16 396 Wesoła 16 250 Bielszawice 13 859 Jankowice 14 385 

Bielszawice 16 164 Jas-Mos 16442 Jankowice 16 346 Jankowice 14 728 Pniówek 14 456 
Jas-Mos 17 316 Jankowice 17 773 Bielszawice 16 650 Marcel 14 996 Marcel 14 634 

• Jankowice 17 336 Halemba 17 851 Halemba 18 044 Ha Iem ba 16 015 Halemba 15 588 
Ziemowit 21 825 Ziemowit 23 665 Ziemowit 23 462 Ziemowit 16 614 Ziemowit 16 593 

Piast 35 281 Piast 34 443 Piast 35 866 Piast 24 774 Piast 26 410 
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Tabela 3. Kształtowanie się wydobycia dobowego 
w analizowanych kopalni ach węgla kamiennego w latach 2000-2005 

l d h d l . 2000 200 Table 3. Dai ly output shape in analyze ar co a mmes m years - 5 

Rok Rok Rok Rok Rok Rok 
Kopalnia 2000 Kopalnia 2001 Kopalnia 2002 Kopalnia 2003 Kopalnia 2004 Kopalnia 2005 

l t/d l l t/dl l t/dl l t/d l [t/d l [t/dl 

Kazimierz 
3960 

Kazimierz 
3966 

Kazimierz 
3719 Brzeziny o Brzeziny o Si lesiu o 

Juliusz Juliusz Juliusz 

Silesia 4400 S i Iesia 4543 S i Iesia 4256 
Kazimierz 

38 13 Anna 1082 Bytom II o 
Juliusz 

Bytom II 4726 
KaLov .. ·ice-

4912 Bytomil 5434 Silesiu 4129 Bytomil 1190 
Katowice- o 

Kleofas Kleofas 

Boleslaw 
4858 

Boles law 
5340 

Katowice-
5522 Bytomil 4362 

Kazimierz 
3512 Brzeziny o 

Śmialy Śn~a l y Kle o fas Juliusz 

Katowice-
5418 Bytom ll 5366 

Bolesiu w 
5819 Bytom lll 4760 

Katowice-
3830 Centrum o 

Kle o fas Śn~aly Kleofas 

Piekary 5808 Pickary 6212 Piekary 6095 
Katowice-

5094 S i Iesia 4114 Anna o 
Kle o fas 

Brzeziny 5898 Brzeziny 6349 Brzeziny 6251 
Bolesiu w 

5212 Śląsk 4217 Śląsk o Śn~aly 

Centrum 6432 Bytom lll 6667 Centrum 6574 Mysiowice 531 9 Centrum 4807 
Kazimierz 

3263 
Juliusz 

Śląsk 6492 Mysiowice 6822 Mysiowice 666 1 Śląsk 5674 Janina/ZGE 5740 JaninarLGE 3495 

Janina 7044 Centrum 6928 Anna 7415 Centrum 5980 
Bolcslaw 

6086 Sośnica 43 59 Śmiały 

Anna 7120 Anna 7295 Bytomili 7505 Anna 6360 Pokój 6871 Pokój 6070 

Mysiowice 7139 Śląsk 7307 Śląsk 7774 
Polska-

68 14 Bytom lll 6913 Wieczorek 6129 
Wirek 

Bytom li! 7146 Wieczorek 7855 Wieczorek 8008 Pokój 6860 
Polska-

7146 
Boleslaw 

6195 
Wirek Ś mialy 

Pokój 7664 Pokój 8059 Pokój 8196 Janina 7138 Wieczorek 7532 
Polska-

6809 
Wirek 

Wieczorek 7940 Janina 8198 
Polska-

8300 Brzeszcze 7255 Mysiowice 7591 Mysiowice 7102 
Wirek 

Wujek 8265 Wujek 8307 Wujek 8524 Wieczorek 7861 Sośnica 7664 Jas-Mos 8225 
Krupiliski 8272 KmJiilski 8521 Krupiński 8600 Marcel 8195 Krupiński 8300 Borynia 8838 

B oryn i a 867 1 
Polska-

8585 Zofiówka 8805 Rydultowy 83 15 Wujek 9060 Kmpiński 8904 
Wirek 

Zofiówka 8786 Zofiówka 9131 Rydułlowy 8886 Kmpiilski 8583 Borynia 9118 Bielszawice 9897 
Polska-

9028 Brzeszcze 9323 Janina 9120 Wujek 8919 Marcel 9221 Marcel 9905 
Wirek 

Murcki 9885 Rydultowy 9716 Murek i 9817 Sośnica 8931 Brzeszcze 9506 Murek i 10 181 

Rydultowy 996 1 Borvnia 9978 Jas-Mos 9824 Chwalewice 9293 Chwalowiec lO 426 Zofiówka lO 345 

Brzeszcze 10 150 Murcki lO 32 1 Brzeszcze 9848 Borvnia 9380 Murek i lO 632 Chwałowice lO 540 
Szczyglowice lO 430 Marcel lO 498 Borynia 9869 Szczy~lowice 9548 Zofiówka lO 733 Knurów lO 842 
Chwalowiec lO 851 Chwałowice lO 560 Marcel 9870 Zofiówka 9887 Szczy~low ice lO 811 Szczy~ lowice 10 892 

Knurów l l 404 Jas-Mos IO 73I Chwalowiec IO 812 Bielszawice lO 026 Bielszawice l l 181 
Bobrek-

I l 068 
Cent111m 

Makoszowy li 443 Bielszawice lO 845 Knurów Ił 922 Makoszowy lO 050 las-Mas l l 200 Piekary_ l l 854 
Jas-Mos I l 739 Knurów li 121 Bielszawice 12 080 Jankowice lO 639 Makoszowy l l 217 Halemba 12600 

Staszic li 769 Makoszowy li 662 Makoszowy 12 2 19 Knurów lO 673 Halcmba l l 440 
Brzeszcze-

12 717 
S i Iesia 

Marcel 12 498 Szczyglowice li 702 Szczyglowice 12 248 Murcki lO 882 Knurów li 65ł 
Rydultowy-

13 972 
Anna 

Sośnica 12 540 Sośnica 12 2 18 Staszic 12 442 Piekary l l 629 Piekary 12 319 Wu"ek 14 033 

llalemba 12 766 Staszic 12 625 Sośnica 12495 Halemba l l 712 Wesola 12 529 Wesola 14 319 

Bielszawice 13 930 W es ola 13 8 17 Wesola 13 380 Jas-Mos 11726 Jankowice 13 592 Pn iówek 14 579 

Wesola 14 000 Halemba I4 595 Halemba 13 429 Staszic 13 779 Staszic 13 869 Staszic 15 225 

Pniówek 14 447 Pniówek 14 690 Jankowice 13 484 Wesoła 14 020 
Rydultowy-

14 119 Jankowice 15 510 
Anna 

Ziemowit 15 109 Jankowice 16 061 Pniówek 15 026 Pniówek 14 572 Pniówek 14 315 
Sosnica-

16 584 
Makoszow y 

Jankowice 15 586 Ziemowit I6 098 Ziemowit 16 917 Ziemowit 15 917 Ziemowit 16 6I5 Ziemowit 17 799 
Piast 24 688 Piast 24 382 Piast 23 200 Pias t 21 904 Piast 23 518 Piast 21 394 
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Na rysunku l l przedstawiono kształtowanie się wydobycia we wszystkich analizowanych ko
palniach w latach 1990-2005. 
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Rys. 11. Kształtowanie się wydobycia dobowego w analizowanych grupach 
wybranych kopalń węgla kamiennego w latach 1990-2005 

l 

Figure 11. Daily outpul shape in analyzed gro up o f hard coa1 min es in years 1990-2005 

Z danych zawartych w tabelach i na rysunkach wynika, że w kształtowaniu się poziomu wydo
bycia w kopalniach w latach 1990-2005 można wyróżnić cztery okresy: 

Pierwszy okres od roku 1990 do roku 1993- w którym notowano spadek wydobycia dobowe
go; łączne wydobycie analizowanych kopalń obniżyło się z poziomu 452,2 tys. Ud do 423,3 tys . Ud. 
Przeciętnie spadek w przeliczeniu na jeden rok wyniósł 9643 Ud i był efektem działań samodziel
nych kopalń, który funkcjonował pod presją nadpodaży węgla, szczególnie na rynku krajowym. 

Drugi okres od 1993 do 1997 roku- w którym notowano wzrost wydobycia dobowego; łączne 
wydobycie analizowanych kopalń wzrosło w 1997 roku do poziomu 454,7 tys. Ud. Wielkość ko
palń działa prawie przez cały okres w strukturach spółek węglowych i wzrost wydobycia było spo
sobem na obniżkę kosztów sprzedanego węgla. Osiągnięto w ten sposób poziom wydobycia zdecy
dowanie wyższy niż było to w roku 1993. Warto dodać, iż był to okres stworzenia i wypracowania 
modelu funkcjonowania spółek węglowych. 

Trzeci okres od roku 1998 do 2002 roku - w którym notowano spadek wydobycia dobowego; 
łączne wydobycie analizowanych kopalń obniżyło się do poziomu 385,4 tys. Ud w 1998 roku i do 
370,3 tys. t/d w roku 2002. Okres ten wymaga szerszego komentarza, bowiem wydobycie w tym 
pięcioletnim okresie uległo zdecydowanemu obniżeniu. Zdecydowany spadek nastąpił w pierwszych 
trzech latach realizacji rządowego programu, realizowanego w latach 1998-2002. Największy spa
dek wydobycia miał miejsce w 1998 roku, wydobycie bowiem w grupie badanych kopalń zmniej
szyło się z 454 718 t/d w 1997 roku do 385 429 t/d, tj. o 22%. Rekordowy spadek wydobycia w 1998 
roku spowodowany był radykalnym załamaniem się zapotrzebowania na węgiel kamienny w kraju. 
W ostatnim kwartale 1997 roku znacząca część odbiorców zgromadziła pokaźne zapasy węgla, bo
wiem w tym czasie niski poziom cen oraz już występująca nadpodaż skłaniały do zakupów na za
pas . W tym czasie za spadkiem zapotrzebowania nie w pełni nadążała likwidacja zdolności produk-
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cyjnych górnictwa węgla kamiennego jako całości. Dopiero w wyniku realizacji rządowego progra
mu reformy górnictwa w 1998 roku zlikwidowano 3,7 mln ton rocznych zdolności produkcyjnych. 
Warto podkreślić, że choć uzyskane faktycznie w 1998 roku obniżenie zdolności produkcyjnych 
było o 2,7 mln t/rok wyższe, niż przewidywania zawarte w rządowym programie reformy, to jed
nak ubytek ten był zbyt mały . Osiągnięty bowiem w 1998 roku ubytek zdolności produkcyjnych 
był niewystarczający ze względu na bardzo silny spadek zapotrzebowania na węgiel. 

W 1999 roku wydobycie węgla kamiennego w grupie badanych kopalń wyniosło 377 745 t/d 
i w stosunku do roku poprzedniego spadło o 7684 t/d tylko o 2% w badanych kopalniach, nato
miast w całym sektorze o blisko 6%. Świadczy to o tym, że dostosowanie wydobycia do zapotrze
bowania wyniku odbywało się poprzez likwidację nieefektywnych kopalń. W 1999 roku zdolności 
produkcyjne w całym sektorze obniżyły się o 12,1 mln t rocznego wydobycia. Było to o 0,2 mln 
tonirocznego wydobycia, więcej niż założono w rządowym programie reformy górnictwa. 

W roku 2000 nastąpił dalszy spadek wydobycia węgla kamiennego do 368 263 t/d, tj. o 9482 t/d 
czyli 2,5% w analizowanej grupie kopalń . 

W całym sektorze węgla kamiennego spadek wydobycia w stosunku do roku poprzedniego wy
niósł 7 mln t/rok, tj. 6,4%. Spadek wydobycia był związany z prognozowanym obniżeniem zdol
ności produkcyjnych, które łącznie wyniosło 10,4 mln t/rok. Warto dodać, że w rządowym prog
ramie reformy zaplanowano wielkość 11,65 mln t/rok. 

Natomiast w latach 2001-2002 wydobycie w badanej grupie kopalń ukształtowało się odpowied
nio na poziomie 371 306 t/d i 370 346 t/d . Zaś w skali sektora węgla kamiennego także poziom się 
ustabilizował na poziomie nieco powyżej 102 mln t/rok. 

Poziom wydobycia węgla w 2002 roku w badanych kopalniach w porównaniu do 1997 roku był 
mniejszy o 84 372 t/d, co oznacza spadek o blisko 19%. W skali sektora węgla kamiennego spadek 
wydobycia stanowił 25,5%. Z ustabilizowaniem się wydobycia w latach 2001-2002 spadła inten
sywność działań likwidacyjnych. 

W 2001 roku zdolności produkcyjne uległy obniżeniu o 5,25 mln t/rok, natomiast w 2002 roku 
było to ponad 3 mln t/rok. Dla ścisłości trzeba podać, iż w rządowym programie reformy że reduk
cja zdolności produkcyjnych w tych latach wyniesie odpowiednio 8,28 mln tonirok i 3,27 mln ton/ 
/rok. W tym okresie istotny i znaczący udział w redukcji zdolności produkcyjnych miała likwidacja 
pól i rejonów eksploatacyjnych poziomów wydobywczych oraz skracanie frontu eksploatacyjnego 
kopalni. 

Czwarty okres od 2003 do 2005 roku - w którym notowano dalszy spadek wydobycia dobowe
go; łączne wydobycie analizowanych kopalń obniżyło się do poziomu 335,2 tys. t/d w 2003 roku 
i do 333,6 tys. t/d w roku 2005. 

W ramach realizowanego programu rządowego w latach 2003-2006 założono realizację tzw. 
wariantu alternatywnego zgodnie z którym, obniżenie zdolności produkcyjnych do końca 2006 ro
ku powinno wynosić 7,8 mln t/rok w stosunku do zdolności produkcyjnej w roku 2003. Wynikało 
to z korzystnej dla węgla koniunktury oraz spełniania przez przedsiębiorców warunków zapisanych 
w dokumencie ,,Restrukturyzacja górnictwa". Warto podkreślić, iż łączna zdolność produkcyjna ko
palń węgla kamiennego w Polsce była szacowana na około 102,6 mln ton. Wydobycie węgla ka
miennego w skali całego sektora uległa niewielkiemu spadkowi ze 100,4 mln ton do 96,99 odpo
wiednio w latach 2003-2005. Wydobycie węgla w roku 2005 w porównaniu do 2003, tj. roku roz
poczynającego wdrażanie rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 
2003-2006 było mniejsze o 3,424 mln ton, co oznacza spadek o 3,4%. W latach 2004-2005 lik
widacja zdolności produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego wyniosła 4,75 mln ton/rok. Sta
nowi to około 60% planowej w tym okresie zdolności produkcyjnej. 

W 2003 roku istniały 4 kopalnie produkujące poniżej 5 tys. t/d węgla handlowego, natomiast w je
dnej kopalni zaprzestano wydobycia. Kopalń wydobywających w przedziale 5+ 10 tys . t/d było 20, 
a kopalń o wydobyciu 10+15 tys. t/d pracowało 12. W jednej kopalni wydobycie dobowe kształto
wało się na poziomie ponad 15 tys. t/d. 
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W roku 2005 z 38 analizowanych kopalń w 2 nie prowadzono już wydobycia, a w 5 kolejnych 
wydobycie realizowano w ramach kopalń połączonych. Z pozostałych 31 kopalń, wydobycie 3 ko
palń nie przekroczyło 5 tys . t/d węgla handlowego, 10 kopalń posiadało wydobycie w przedziale 5+10 
tys. t/d, zaś kopalń o wydobyciu od 10 do 15 tys. t/d istniało 13. Natomiast już w pięciu kopalniach 
wydobycie dobowe kształtowało się na poziomie ponad 15 tys. t/d. 

PODSUMOW ANIE 

W latach 1990-2005 nastąpił w Polsce spadek poziomu wydobycia węgla. Wydobycie węgla w 1990 
roku wynosiło 147 434 169 t, natomiast w 2005 roku 96 986 554 t. Oznacza to spadek wydobycia 
o 34% w ciągu 16 lat. W latach 1990-2005 nastąpił także znaczny spadek średniego łącznego wy
dobycia w badanych kopalniach z 452 188 w roku 1990 do 333 645 t/d w roku 2005. Systematy
czne obniżanie produkcji węgla kamiennego w tym okresie było rezultatem dostosowania wielko
ści wydobycia do zapotrzebowania na rynku. 

Dostosowanie poziomu produkcji węgla kamiennego do zapotrzebowania rynku prowadziło do 
likwidacji nieefektywnych mocy produkcyjnych. Trzeba stwierdzić, że dotyczyło to likwidacji ko
palń w całości oraz likwidacji częściowej czy też procesu konsolidacji. Zdarzało się, iż występu
jąca nadprodukcja węgla wymuszała konieczność skierowania jego znacznej części na eksport. Wy
dobycie węgla kamiennego w 16-letnim okresie zmian w górnictwie węgla kamiennego uległo zde
cydowanemu obniżeniu. Mimo to zdarzały się lata, w których spadek wydobycia był spowodowa
ny gwałtownym załamaniem się zapotrzebowania na węgiel kamienny w kraju. Takim był przykła
dowo rok 1998, w którym była ogromna różnica pomiędzy poziomem zdolności produkcyjnej a mo
żliwością sprzedaży. W 1990 roku było czynnych 70 kopalń węgla kamiennego, których łączna po
wierzchnia wynosiła 1975 km. Na koniec 2005 roku funkcjonowały 33 kopalnie czynne, tj. prowa
dzące wydobycie o łącznej powierzchni obszarów górniczych 1279,7 km. Zatem obszar górniczy pro
wadzenia działalności czynnych kopalni węgla kamiennego zmniejszył się o 695,3 km2

, tj. o 35%. 
W opisywanym okresie parametry charakteryzujące kopalnie ulegały zmianie. Zmiany te miały 

swoje źródło , z jednej strony w inicjatywach kadry inżynieryjno-technicznej kopalń i spółek węg
lowych, z drugiej zaś w zapisach programów restrukturyzacji. W rzeczywistości działania restruk
turyzacyjne wynikały z syntezy tych działań. Najbardziej wyraziście zostało to zapisane w rządo
wym programie restrukturyzacji górnictwa pt. "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 1998-2002". 

W rządowym programie zdefiniowane zostały ramowe założenia realizacji przedsięwzięć inwes
tycyjnych , które miały doprowadzić m.in. do: 
- uproszczenia modelu kopalni; 
- zwiększenia koncentracji wydobycia. 

Służyć temu miały działania polegające na: 
- likwidacji nieefektywnych rejonów i ruchów w przypadku kopali'! wieloruchowych; 
- ograniczeniu ilości czynnych ścian eksploatacyjnych do najbardziej efektywnych. 

W dalszym ciągu występuje potrzeba dalszej restrukturyzacji technicznej kopalń węgla kamien
nego, jednak sytuacja w tej dziedzinie jest zróżnicowana w poszczególnych kopalniach. 
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Changes in Mine Sizes in the Years 1990-2005 in Poland 

The paper presents changes in mine sizes as the effect of restructuring transformations in the hard 
coal mining industry in Poland in the years 1990-2005. The size of hard coal mines is determined 
first of all by means of such parameters as: mine field area, coal reserves quantity, output quantity. 
Investigations covered all hard coal mines in the Upper Silesian Coal Basin producing coal in the 
years 1990-2005. 

Recenzent: dr hab. inż. Jan Szlązak, prof. AGH 

46 



Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji 
w kopalniach węgla kamiennego 

Jerzy Kicki 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

Eugeniusz J. Sobczyk 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

Andrzej Sokołowski 
Akademia Ekonomiczna, Kraków 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono ocenę stopnia zaawansowania procesów restruktury
zacji w górnictwie węgla kamiennego. W celu porównywania kopalń między sobą, a także dokona
nia analizy dynamiki zmian dla każdej kopalni osobno oraz dla całej branży, jak również w celu sfor
mułowania ocen decyzji przekształceniowych podejmowanych w przeszłości, opracowano syntety
czne wskaźniki restrukturyzacji. Dla każdej kopalni oszacowano trend liniowy wskaźnika . Przed
stawiono także prognozę wartości wskaźnika syntetycznego do roku 2007. Prognozy te sformuło
wano z wykorzystaniem modeli trendu z autoregresją. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, procesy restrukturyzacyjne, analiza statystyczna 

WPROW ADZENIE 

Prowadzona od 1990 roku polityka społeczno-gospodarcza Polski zmierza do zbudowania efektyw
nej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. W tym celu rząd wdrożył kilka reform o charakterze 
systemowym oraz realizuje sektorowe programy restrukturyzacyjne, w tym strategicznie ważny i nie
zwykle trudny w realizacji- program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

Działania podejmowane w sektorze górnictwa węgla kamiennego, zmierzające do utrzymania 
odpowiedniej pozycji na rynku pierwotnych nośników energii w latach 90. XX wieku i kontynuo
wanych w pierwszych latach XXI wieku, przyniosły w różnych kierunkach działań restrukturyza
cyjnych różne efekty. 

Głęboka restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego i naturalny proces, w postaci wyczerpa
nia zasobów, stały się bezpośrednimi przyczynami likwidacji dużej grupy kopalń . Dotychczasowe 
doświadczenia wykazują, że likwidacja kopalni jest przedsięwzięciem skomplikowanym, kosztow
nym, wymagającym rozwiązania wielu problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych 
i społecznych. Foczątek procesów restrukturyzacyjnych w polskim górnictwie, datowany na rok 
1990, dotyczył 71 kopalń węgla kamiennego. Celem strategicznym restrukturyzacji było uzyskanie 
rentowności przez sektor węgla kamiennego. Kolejne programy zakładały takie same drogi dojścia 
do tego celu: zmniejszenie kosztów wydobycia węgla i ustabilizowanie jego ceny na satysfakcjo
nującym poziomie. 

W wyniku działań restrukturyzacyjnych nastąpiły zmiany w zakresie kształtowania się wskaź
ników charakteryzujących poszczególne obszary działań restrukturyzacyjnych. 
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W obszarze produkcji w latach 1990-2005 zaobserwowano następujące zmiany średnich wiel
kości parametrów: 
- ograniczono wydobycie ze 147 mln Mg do 97,1 mln Mg; 
- wydobycie z jednej ściany z 883Mg/dobę wzrosło do 3035,1 Mg/dobę; 
- postęp ściany z l ,88 m/ dobę wzrósł do blisko 4 m/ dobę; 
- długość ściany z 150,6 m wzrosła do 222,3 m; 
- średnia dzienna liczba ścian czynnych zmniejszyła się z 766 sztuk do 133; 
- wydajność z 380Mg/prac/rok wzrosła do 791 Mg/prac/rok. 

W obszarze ekonomiczno-finansowym w latach 1991-2005 doszło do następujących zmian: 
- realne koszty branży spadły o 62%; 
- przychody realne spadły ponad dwukrotnie- z poziomu 51 mld zł do 20,5 mld zł, 
od 2001 roku górnictwo zaczęło uzyskiwać dodatni średni realny jednostkowy wynik ze sprzedaży. 

Niespotykana w skali światowej redukcja zatrudnienia wywołała określone zmiany w obszarze 
spotecznym, których konsekwencją był wzrost bezrobocia w regionie Górnego Śląska, ale także 
ponad stuprocentowy wzrost wskaźników opisujących wydajność pracy w górnictwie. 

Piętnastoletni okres konsekwentnie prowadzonej polityki restrukturyzacji zatrudnienia w pol
skim górnictwie pozwolił na: 
- ograniczenie zatrudnienia o 68% (z 387 898 w roku 1990 do 123 314 w roku 2005); 
- podniesienie wydajności pracy o ponad 100% (z 1,78 Mg/pdn do 3,88 Mg/pdn w przypadku 

wydajności ogólnej i z 3,65 Mg/rdn do 7,79 Mg/rdn w przypadku wydajności dołowej). 
Proces restrukturyzacji skutkował również szerokimi zmianami w gospodarce zasobami złóż wę

gla kamiennego. Systematyczne roczne ubytki zasobów obserwuje się od lat 90. XX wieku. W ana
lizowanym okresie zasoby bilansowe zmniejszyły się o 35% i w dniu 31.12.2005 roku wynosiły 
43 ,3 mln Mg. Istotne znaczenie miały zmiany wielkości zasobów przemysłowych, które są ewiden
cjonowane głównie w złożach kopalń czynnych i stanowią podstawę do planowania i projektowa
nia eksploatacji. W okresie transformacji zasoby te zmniejszyły się o 65% i w końcu roku 2005 wy
nosiły 6014 mln Mg. 

W wyniku działań restrukturyzacyjnych w przemyśle górniczym zmieniła się istotnie struktura 
organizacyjna. Część kopalń została zlikwidowana ze względu na wyczerpanie się zasobów, część 
uznano za trwale nierentowne, a niektóre połączono, tworząc nowe jednostki wydobywcze. Pod ko
niec 2006 roku w górnictwie węgla kamiennego funkcjonowały 34 kopalnie (łącznie z prywatną ko
palnią "Siltech" Sp. z o.o.). 

Warto zauważyć, że łączenie kopalń nie przetrwało próby czasu i obecnie wszystkie te kopalnie 
zlikwidowały wcześniej dołączane Ruchy. 

W ramach restrukturyzacji przemysłu węglowego poddano całkowitej lub częściowej likwidacji 
większość zakładów górniczych. Znaczna część kopalń zamkniętych po roku 1990 ma niedostępne 
wyrobiska, a w związku z tym możliwości wykorzystania zasobów węgla kamiennego, pozostawio
nych w tych kopalniach, są niewielkie (przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia). 

Przedstawione powyżej efekty reformy górnictwa, czy też poszczególnych programów rządo
wych, scharakteryzowane są globalnie, w skali całej branży. Zagadnieniem znacznie trudniejszym 
jest ocena poziomu wdrożenia przekształceń w skali pojedynczej kopalni. Dalsza część artykułu 
poświęcona jest temu zagadnieniu. 

l. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI 
W KOP ALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

l. l. Metodyka analizy 

W celu oceny stopnia zaawansowania procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego 
opracowano syntetyczny wskaźnik restrukturyzacji (SWR), który mierzy natężenie i efekty restruk-
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turyzacji . Pozwala on na porównywanie kopalń między sobą, ocenia dynarnikę zmian dla każdej ko
palni osobno oraz dla całej branży, jak również daje możliwość sformułowania ocen decyzji prze
kształceniowych podejmowanych w przeszłości . 

Proponowany wskaźnik agregatowy powstał według metodologii powszechnie stosowanej w sta
tystycznej wielowymiarowej analizie porównawczej. Dzięki ternu zredukowano oryginalną wielo
wymiarową przestrzeń klasyfikacji do jednego wymiaru. 

W pierwszym kroku należało wybrać cechy charakteryzujące obszary działań restrukturyzacyj
nych, a także okre~lić rodzaj tych cech. Cechy statystyczne mogą mieć charakter stymulant, desty
mulant lub norninant Styrnulanty to takie cechy, których duże wartości są pożądane z punktu wi
dzenia kryterium ogólnego. Działa tu zasada "im więcej, tym lepiej". Przykładem takiej cechy jest 
wydajność pracy. Destyrnulanty to takie cechy, których duże wartości są niepożądane. Mamy więc 
tu postulat- "im mniej, tym lepiej". Przykładem mogą tu być koszty uzyskania jednostki produktu. 
Norninanty to takie cechy, które posiadają pewien optymalny poziom i odejście od niego (zarówno 
w stronę ujemną, jak i dodatnią) jest niekorzystne. W naszym zagadnieniu nie ma takich cech. 

Ostatecznie w rozważaniach przyjęto następującą listę cech. 
Styrnulanty: 

- wskaźnik gospodarki zasobami (WGZ); 
- średnia dzienna wydajność z l ściany; 
- wskaźnik natężenia robót przygotowawczych (WNRP); 
- średnia akumulacja ze sprzedaży (zł); 
- wydajność ogólna; 
- wydajność dołowa; 

- inwestycje (zł) . 

Destyrnulanty: 
- koszty produkcji węgla (zł); 
- koszty wynagrodzeń z narzutami (zł); 
- koszty energii (zł); 

- koszty pozyskania l GJ (zł); 
- jednostkowy koszt wydobycia (zł) . 

Do analizy wykorzystano dane statystyczne dostępne w Biuletynach Informacyjnych PARGWK 
S.A. (ARP S.A.) . Nie analizowano przyczyn powstawania określonych wielkości, szczególnie doty
czy to wielkości składników kosztów produkcji. 

Wszystkie cechy przedstawiane w ujęciu wartościowym przedstawiono po uwzględnieniu wskaź
ników inflacji i wyrażono je w cenach z 2004 roku. 

Cechy statystyczne wykorzystywane przy konstrukcji wskaźników agregatowych są na ogół mia
nowane. Tych mian należało się pozbyć, tak aby przekształcone wartości cech dodawać do siebie. 
W prezentowanej analizie wybrano metodę unitaryzacji, dzięki której zarówno cechy, jak i wskaź
nik agregatowy przyjmują wartości z przedziału [0,1 ] lub przy prostej modyfikacji [0,100]. 

W analizie, obejmującej wieloletni szereg czasowy, zastosowano unitaryzację globalną, dzięki 
której uzyskane wskaźniki agregatowe mogą być porównywane również w czasie. 

Do przekształceń zastosowano dwa wzory. Odmienny wzór dla destymulani powoduje przeksz
tałcenie ich w styrnulanty. 

Wzór unitaryzacyjny dla stymulant ma postać: 

xijt -min • {xijt} 
(l) 
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Wzór unitaryzacyjny dla destymulant wygląda następująco: 

max * {xijt }- xijt 
(2) 

gdzie: i -numer obiektu (kopalni), j - numer cechy statystycznej, t- zmienna czasowa (rok), 
x;i, - wartość j-tej cechy w i-tej kopalni w roku t, min* { } - skorygowana wartość minimalna (dolny 
punkt odniesienia), max*{} -skorygowana wartość maksymalna (górny punkt odniesienia), zij,- war
tości przekształcone. 

Najprostszą formułą agregacji przekształconych indywidualnych wartości cech jest ich sumowa
nie lub liczenie średniej arytmetycznej. Bardziej czytelny od wskaźnika w skali [0,1] jest wskaźnik 
syntetyczny wyrażony w skali od zera do 100. 

W związku z powyższym ostateczny wzór na syntetyczny wskaźnik restrukturyzacji, wykorzys
tywany w prezentowanej analizie, przybiera postać: 

100 m 
SWRit =--Izijt 

m j~l 
(3) 

gdzie: SWRit- wartość wskaźnika, j - numer cechy statystycznej, m- liczba cech statystycznych, 
z;i,- wartości cech po unitaryzacji. 

1.2. Wyniki obliczeń 

Wyliczone wartości wskaźnika zamieszczono w tabeli l. W prezentowanym zestawieniu brak jest 
pojedynczych wartości wskaźnika dla kilku kopalń. Należy wyjaśnić, że dla obliczenia wskaźnika 
agregatowego niezbędne są wartości wszystkich analizowanych cech statystycznych. Niekompletny 
zestaw danych, szczególnie dla kopalń wcześniej zlikwidowanych, w kilku przypadkach uniemożli
wił obliczenie wskaźnika. 

Tabela l. Syntetyczne wskaźniki restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego dla okresu 1990-2004 
h b d d. f P r h 1 · 990 200 Table l. Across-t e- o ar restructurmg m tcators o OlS coa mmes m l - 4 

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

"Andaluzja" 52,6 53,5 51,5 50,9 51,0 51,6 52,1 50,9 50,4 49,1 
"Julian" 52,1 52,2 52,2 52,4 52,2 52,2 52,4 51,3 52,6 

"Rozbark" 50,9 50,8 48,1 51,5 52,0 51, l 50,4 49,6 50,3 50,6 
.. Centrum-Szombierki" 49,1 50,2 51,2 48,3 52,1 

"Centrum" 51, l 50,1 50,9 53,0 
"Szombierki" 43,2 47,2 48,2 43,2 

.. Powstańców Sląskich" 50,8 52,1 49,0 50,9 50,4 46,8 49,2 48,7 48,4 49,8 
"Bobrek-Miechowice" 49,6 49,9 50,3 

"Bobrek" 51,7 50,2 46,4 47,2 49,1 51,8 
"Miechowice" 51,6 52,5 49,9 49,9 48,7 48,7 

"Jowisz" 49,2 51,1 50,6 48,3 49,2 51,8 51,3 47,7 
"Grodziec" 47,0 45,2 46,6 49,3 49,9 52,7 51,0 49,0 41,8 
"Paryż" 46,8 46,0 40,8 41,3 44,2 41,9 

"Pstrowski" 39,6 45,0 44,7 41,9 38,8 45,1 
ZG "Brzeziny" Sp. z o. o. 53,8 55,6 56,1 
ZG "Bytom I" Sp. z o. o. 
ZG "B)'tom II" Sp. z o.o. 51,7 54,5 54,5 
ZG "Bytom III" Sp. z o.o. 52,9 51,6 55,4 54,2 57,0 

50 



Tabela l. Cd. 
Table I Cont ' d 

KOPALNIA 

ZG "Wojkowice" 
Sp. z o.o. 

ZG "Piekary" 
Sp. z o.o. 

ZG "Centrum" 
Sp. z o. o. 

ZWSM "Jadwiga" 
Sp. z o.o. 

,,Barbara-Chorzów" 
"Halemba" 

"Polska-Wirek" 
"Nowy Wirek" 

"Polska" 
"Pokój" 

"Siemianowice" 
"Wawel" 

"Bielszowice" 
ZG "Rozalia" 

"Bolesław Smiały" 

"Dębieńsko" 

"Gliwice" 
"Knurów" 

"Makoszowy" 
"Sośnica" 

"Szczygłowice" 

"Kleofas" 
("Katowice-Kleofas") 

"Murcki 
"Mysłowice" 

"Wesoła" 

"Wieczorek" 
"Wujek" 
"Staszic" 

"Katowice" 
"Sląsk" 

"Kazimierz-Juliusz" 
Sp. z o.o. 

"Niwka-Modrzejów'' 
Sp. z o.o. 

"Brzeszcze" 
"Czeczott" 

"Janina" 
"Jaworzno" 

"Piast" 
"Siersza" 
"Si lesia" 

"Ziemowit" 
"Rydułtowy" 

,,Anna'' 
"Marcel" 

1990 1991 1992 1993 

45,7 49,3 48,5 47,4 
52,7 54,4 52,6 51,2 

52,5 53,2 52,9 51,4 
48,7 49,7 49,1 48,4 
53,0 52,4 52,0 53,1 
49,4 50,0 46,8 45,2 
48,3 50,6 49,0 48,0 
49,7 51,6 50,2 51,5 

53,7 56,2 54,6 53,8 
49,4 50,6 48 ,6 46,8 

48,1 
50,7 52,7 52,4 52,6 
51,9 52,0 51.3 52,5 
51,5 53,0 52,1 51,8 
51,4 54,1 52,5 54,5 

53,3 53,4 51,2 52,8 

52,2 54,5 51,8 54,3 
51,1 50,7 50,7 51,8 
52,6 54,9 53,4 54,7 
49,8 50,6 50,3 52,3 
48,9 52,2 51,8 53,2 
54,7 55,9 55,9 56,9 
48,5 50,5 49,8 49,1 
52,5 50,6 49,8 52,2 

46,8 48,4 46,4 45,5 

46,1 50, l 49,5 51,4 

49,9 51,4 51,4 50, l 
51,4 52,6 53,7 53,7 
53,8 54,7 52,9 56,0 
49,9 50,8 48,5 47,5 
56,0 56,5 53,4 54,5 
49,4 49 ,9 49 ,0 46,8 
48,3 48,8 49,4 49,8 
55,2 56,0 55,8 55,4 
50,8 52,0 52,7 53,6 
44,6 48,1 48 ,4 50,3 
50,4 51,6 52,8 55,0 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200.J. 

55,1 49,2 l 
52,0 55,3 52,8 56,7 55,9 i 

l 

53,8 56,3 54,8 56,1 53 .51 

51,4 50,8 45 ,1 52,7 

52,4 54,6 57,1 57,4 56,1 56,2 53,8 57,4 56,3 56,3 55.6 
49,5 47,4 50,3 49,5 54,5 57,8 58,0 57,9 56,3 56,1 

53,6 52,1 52,7 51,4 52,3 53,3 52,9 54,7 56,6 54,4 54.3 
48,9 46,6 

53,0 54,2 54,4 56,0 54,7 55,0 56,7 54,1 55,8 55,0 55,6 
51,6 50,8 46,8 44,7 

54,4 54,2 55,2 54,2 50,6 53,0 50,5 55,2 58,5 58,3 58,4 
51,9 52,5 52,6 51,1 52,3 50,5 
45,7 48,7 48,5 47,7 47,9 48,6 
52,5 53,2 52,7 53,8 50,3 57,3 57,8 57,0 58,3 59,1 60,0 
53,0 53,9 56,0 54,6 54,6 54,2 57,7 57,6 59,3 55,6 59,1 
53,0 50,3 56,4 57,4 58,1 60,1 59,9 59,1 60,3 56,8 56,0 
54,9 54,8 53,1 53,4 55,6 56,5 58,3 59 ,8 60,0 55,6 58,5 

51,8 51,9 51,2 51,4 49,7 50,1 51,9 51,1 53,8 54,7 56,9 

54,6 55,0 56,4 56,5 55,6 56,5 58,1 59,6 60,0 61 ,0 62.6 
51,9 52,4 53,7 51,5 50,3 53,7 50,6 52,9 52,6 49,4 56,8 
55,3 55,3 56,0 56,7 52,8 54,8 58,7 59,1 59,5 59,2 58, I 
50,2 50,1 52,1 53,8 52,4 52,6 55,0 55,5 54,8 56,1 55,7 
51,5 53,7 52,4 51,4 52,3 52,8 54,4 54,0 54,5 55,1 57,0 
55,6 56,7 57,3 57,5 54,0 52,8 55,7 57,7 56,5 59,5 59,7 
50,4 50,1 
55,0 54,7 55,2 55,5 52,8 52,8 53,3 56,1 58,4 50,9 49,7 

47,3 49,6 49,5 50, 1 49,9 51,3 49,6 51 ,2 50,7 50,8 52,2 

50,7 52,6 49,0 47,9 51,5 49,6 
l 

50,0 52,7 52,5 52,2 51,8 53,6 54,8 52,8 56,0 56,5 57.9 
56,1 54,9 51,3 51,8 52,4 53,9 
53,3 55,0 54,2 54,7 52,6 56,3 53,7 57,2 57,8 56,1 52,1 
47 ,3 47,5 49,6 50,9 46,8 38,5 
54,7 55,2 52,8 55,9 49,9 55,4 57,3 57,3 57, l 58,5 58.9 
43 ,1 45,1 46,6 50,3 49,2 51 ,9 
49,0 51,4 51,5 51,1 54,6 54,4 55,8 58,0 57,3 55,6 58,2 
55,6 55,0 55,8 56,3 54,7 56,9 55,6 54,4 59,5 60,0 60,8 
51,0 52,4 54,2 54,8 54,3 58,1 58,0 57,3 56,5 56,8 56,3 
50,8 51,4 51,0 52,2 51,1 53,8 53,9 55,0 56,1 56,7 55,7 
53,4 55,9 51,0 52,2 52,7 54,4 57,0 59,9 58,0 55,1 56,2 
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Tabela l. Cd. 
Table l Cont'd 

KOPALNIA 
"Rymer'' 

"Chwałowice" 

"Jankowice" 
" l -Maja" 
"B oryn i a" 
,,Jas-Mos" 
"Jastrzębie" 

"Krupiński" 

"Marcinek" 
"Moszczenica" 

"Pniówek" 
,,Zofiówka" 

"Bogdanka" S.A. 
"Budryk" S.A. 

"Jan Kanty" S .A. 
"Porąbka-

-Kiimontów" S.A. 
,.Saturn" S.A. 

"Sosnowiec" S.A . 
.. Żory" S.A. ("ZMP") 
ZWP Antracytu S.A. 

w upadłości 
ZGE "Sobieski-
-Jaworzno III" 

Sp. z o.o. 

1990 
49,5 
50,1 
51 ,2 
44,9 
49,5 

48,2 
44,5 
42.1 
47,0 
49,0 
50,0 

46,9 

47,5 

45,5 
43,3 
40,8 

Zrodło : opracowame własne. 

1991 1992 1993 1994 
48,2 50,5 44,8 
51,8 50,2 51 ,9 51,6 
52,4 53,2 53,3 55,8 
47,5 48,2 47,2 47,2 
48 ,4 50,3 49,3 47,3 

48,5 50,7 51,1 
48,2 50,3 49,8 48,0 
46,6 48,0 48,8 48,2 
48 ,8 48,3 49,1 
49,3 49,0 49,7 46,8 
51,9 50,8 51,0 49,9 

57,0 62,5 

48, 1 46,2 47,0 50,9 

48 ,0 46,8 47,2 45,7 

48,0 47,6 47,8 48 ,4 
47,0 48,9 45 ,9 48,8 
42,8 40,5 45,4 48,0 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

52,0 54,2 53,7 52,4 56,0 58 ,1 59,6 60,0 57,0 56,9 
57,7 59,6 58,6 58,0 59,6 60,3 61 ,2 60,9 59,0 61 ,6 
43,7 
50,2 51,5 53,5 55,8 57,6 54,4 56,0 55,8 56,0 56,2 

50,8 51 ,6 50,1 55,1 53 ,6 53,9 55,3 57,5 

50,2 58,3 59,7 58,8 62,1 58,6 59,7 57,8 59,0 61,4 
52, l 52,4 50,0 

49,3 51,6 51 ,7 53,0 53,8 55,6 56,1 55,6 55,2 58,1 
52,5 52,2 53,5 55,1 54,0 52,9 53,4 52,5 54,9 59,3 
64,4 65,0 64,5 67,6 69 ,1 69,5 68,8 71,5 75,4 
60,2 61,4 64,1 64,0 64,0 65,1 66,3 66,8 70,5 69,0 
49,6 51,1 51,4 49,1 50, l 

46,8 49,0 46,9 46,6 

45,6 
48,4 47 ,9 43,6 
46,8 45,6 

56,7 57,2 60,4 62,0 64,2 

Na podstawie wartości wskaźników można syntetycznie ocenić sytuację każdej kopalni , w każ
dym toku, w którym istniała, w okresie 1990-2004. Ciekawym problemem było sprawdzenie, czy 
przekształcane kopalnie charakteryzowały się innymi wskaźnikami n iż pozostałe . Wszystkie kopal
nie ~ analizowanym okresie zostały poddane procesom restrukturyzacyjnym. Wyróżniono cztery 
rodzaje procesów, którym poddano kopalnie węgla kamiennego. W analizowanym okresie zlikwi
dowano całkowicie 19 kopalń . W 7 kopalniach zlikwidowano wcześniej dołączane kopalnie jako 
Ruchy. W tym okresie 10 kopalń postawiono w stan likwidacji, aby na części ich obszarów górni
czych utworzyć nowe zakłady górnicze. Jednocześnie 15 kopalń, które uzyskiwały słabsze wyniki 
z punktu widzenia efektywności wydobycia, dołączono do innych kopalń . 

Strategia badawcza polega na sprawdzaniu, czy kopalnie przekształcane w konkretnym roku róż
ni ły się istotnie od kopalń nie poddanych przekształceniom organizacyjnym, pod względem pozio
mu wartości wskaźnika agregatowego. Porównywanie dokonywane jest nie tylko w roku, w którym 
dokonywano przekształceń . Wykonano jeszcze coś, co można nazwać spojrzeniem w przeszłość. 

Sprawdzono, czy różn ice pomiędzy kopalniami restrukturyzowanymi a pozostałymi występowały 

ró\\'nież w latach poprzedzających rok, w którym ostatecznie dokonano zmian. Oceniano każdora
zowo trzy lata- rok "bieżący" oraz dwa lata poprzedzające . 

Różnice w przeciętnym poziomie cech testowano przy pomocy jednoczynnikowej analizy wa
riancji . Hipoteza zerowa w tym teście głosi, że wartości przeciętne porównywalnych populacji są 
jednakowe. Sprawdzono, czy średnie wartości wskaźników w różnych działaniach grupy restruktu
ryzowanej oraz grupy nie restrukturyzowanej różnią s ię między sobą istotnie. Hipoteza alternatyw
na głosi, że istnieje przynajmniej jedna para wartości przeciętnych, które różnią się między sobą 
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istotnie statystycznie. Decyzję o odrzuceniu lub nie odrzuceniu hipotezy zerowej podejmujemy na 
podstawie wartości p. Hipotezę zerową odrzucamy, jeżeli wartość p jest mniejsza od przyjętego po
ziomu istotności (0,05) . Taka decyzja oznacza, iż przynajmniej dwie średnie spośród porównywa
nych różnią się od siebie istotnie. 

Zastosowanie wymienionej metodyki pozwoliło stwierdzić, w których latach restrukturyzowa
ne kopalnie różniły się od pozostałych, oraz czy te różnice były utrwalone w czasie. 

W roku 1993 przekształcono dwie kopalnie. W KWK "Barbara-Chorzów" zakończono wydoby
cie z dniem 31.12.1993 r., natomiast w lipcu 1993 roku dołączono KWK "Szombierki" do KWK 
"Centrum". Dołączana kopalnia "Szombierki" miała wskaźniki istotnie niższe niż kopalnie pozostałe. 

Pomimo braku istotności statystycznej w przypadku zlikwidowanej kopalni "Barbara-Chorzów", 
wartość wskaźnika jest także niższa niż w pozostałych kopalniach. Wyraźny jest trend spadkowy 
wartości wskaźnika od roku 1991 (tab. 2). 

Tabela 2. Porównanic wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1993 
T bl 2 C f' d. f . P l' h l 1993 a e ompanson o m 1cators o restructunng o 1s coa mmes m 

Zmiana 1993 1992 1991 
Liczba Sredni Liczba S re dni Liczba S red ni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 64 50,4 62 50,2 62 50,8 
Likwidacja l 47,4 l 48,5 l 49,3 
Dołączenie l 43,2 l 48,2 l 47,2 
Wartość p 0,0815 0,7161 0,4242 

Zrodło: opracowame własne. 

W 1994 roku podjęto decyzję o połączeniu sześciu kopalń, które od roku 1995 utworzyły trzy 
nowe jednostki wydobywcze: ,,Jas-Mos", ,,Polska-Wirek" i ,,Pokój-Wawel". Prezentowane w tabe
li 3 dołączane Ruchy to: ,,Moszczenica", ,,Polska" i "Wawel". Brak kompletnych danych za rok 1994 
w tych kopalniach nie pozwolił na wyliczenie wskaźnika . W dwóch poprzednich latach średnie war
tości wskaźnika w tych kopalniach były nieznacznie niższe od średniej pozostałych. 

Tabela 3. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1994 
T b! 3 C . f. d. f . P l' h l . . 1994 a e ompanson o m 1cators o restructunng OlS coa mmes m 

Zmiana 1994 1993 1992 
Liczba Sredni Liczba Średni Liczba Sredni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 65 60 50,5 58 50,1 
Dołączenie 3 3 48,5 3 48,8 
Wartość p 0,3174 0,4645 

' Zrodło: opracowame własne . 

Przekształcenia w roku 1995 dotyczyły 7 kopalń. Dwie kopalnie: "Saturn" i ,,Paryż" zakończyły 
w tamtym roku eksploatację, natomiast w przypadku kopalń " l-Maja" i "Katowice" był to ostatni 
rok samodzielnego funkcjonowania. Od roku 1996 kopalnie te połączono odpowiednio z kopalnia
mi ,,Marcel" i "Kleofas". Dwie kolejne kopalnie: ,,Pstrowski" i "Siemianowice" zakończyły wydoby
cie 31.12.1995 roku, jednak na części obszarów górniczych tych kopalń utworzono nowe zakłady, 
odpowiednio ZWSM "Jadwiga" i ZG ,,Rozalia". W wyróżnionych kopalniach, których dotyczyły 
przekształcenia w roku 1995, średnie wskaźniki (w grupach przekształceń) były istotnie niższe niż 

53 



w kopalniach pozostałych, we wszystkich trzech badanych latach (tab. 4). Przemawia to za twier
dzeniem, że w 1995 roku podjęto roztropne decyzje restrukturyzacyjne, przekształcając te kopal
nie, które również w latach poprzednich wykazywały niskie wartości wskaźnika . 

Tabela 4. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1995 
T b l 4 C f. d. f . P l h l . . 995 a e ompanson o m 1cators o restructunng O IS coa mmes m l 

Zmiana 1995 1994 1993 
Liczba Sredni Liczba S re dni Liczba Sredni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 54 52,3 52 51,3 51 51,2 
Likwidacja 2 43,7 2 46,3 2 44,6 
Dołączenie 2 46,9 2 48,8 3 47 ,0 

Przekształcenie 2 45 ,9 2 43,8 2 43,5 
Wartość p 0,0003 0,0072 0,0001 

Zródło: opracowame własne. 

Tabela 5. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1996 
f h Table 5. Comparison o indicators o f restructurin~ Polis coal mines in 1996 

Zmiana 1996 1995 1994 

l 
Liczba Sredni Liczba S red ni Liczba Sredni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopah1 wskaźnik 

Bez zmian 53 52,9 52 52,5 50 51,4 
Likwidacja l 45 ,6 l 46,8 l 48,0 
Dołączenie l 48,7 l 48 ,7 
Wartość p 0,0416 0,1439 0,4551 

Zródło: opracowame własne. 

W roku 1996 zlikwidowano kopalnię ,Żory" oraz połączono kopalnie ,,Miechowice" i ,,Bobrek". 
W przypadku tego roku mamy tylko jedną istotność statystyczną (tab. 5). Likwidowana kopalnia 
"Żory" miała wskaźnik istotnie niższy w porównaniu do kopalń nie przekształcanych. Pomimo że 
w przypadku kopalni Miechawice brakjest istotności statystycznej, to jednak wyraźnie wartość wskaź
nikajest niższa niż w pozostałych kopalniach, a także niższa w porównaniu do kopalni "Bobrek". 

Tabela 6. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1997 
T b! 6 C . f. d" f . P l h l . . 1997 a e ompanson o m 1cators o restructunng_ O IS coa mmes m 

Zmiana 1997 1996 1995 
Liczba S red ni Liczba Sredni Liczba Srcdni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 52 53, l 50 53,1 48 52,6 
Likwidacja 2 46,3 2 49,4 2 50,6 

Przekształcenie l 47,7 1 51 ,3 l 51,8 
Wartość p 0,0211 0,3143 0,7005 

Zrodło: opracowame własne . 

Podobna sytuacja była w 1997 roku, przy czym tutaj różnica jest bardzo wyraźna (tab. 6) . W ana
lizie wzięto pod uwagę zlikwidowaną w tamtym roku kopalnię "Sosnowiec" oraz kopalnię "Gro
dziec", która rozpoczęła proces likwidacj i, a także kopalnię "Jowisz", na bazie której utworzono no-
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wy Zakład Górniczy "Wojkowice" Sp. z o.o. Wyróżnione kopalnie. które uległy przekształcaniu 
lub likwidacji, mają wskaźnik o 5-6 punktów gorszy niż kopalnie pozostałe. 

Tabela 7. Porównanic wskaźników kopalń przekształcanych w roku 1998 
T bl 7 C f" d" f P l" h l . 1998 a e ompanson o ID 1cators o restructunng O IS coa mmes ID 

1998 1997 1996 
Zmiana Liczba S red ni Liczba Sredni Liczba S red ni 

kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 47 52,4 49 53.2 47 53,2 
Likwidacja l 46,6 2 48,5 2 50,7 

Likwidacja wcześniej 
l 54,7 l 56,0 l 54,4 

dołączonego Ruchu 
Wartość p 0,2089 O, 1523 0,5913 

Zródło: opracowame własne. 

W 1998 roku poddano całkowitej likwidacji kopalnie "Marcinek" i ,,Porąbka-Klimontów", zlik
widowano także Ruch "Poręba" (dawniej KWK "Zabrze"), będący częścią KWK "Bielszowice". 
Pomimo że nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w porównywanych grupach kopalń, 

wartości wskaźnika są zdecydowanie odmienne (tab. 7). Szczególnie wyraźne jest to w KWK "Biel
szowice". Dzięki zlikwidowaniu wcześniej dołączonego Ruchu kopalnia ta miała wręcz wskaźnik 
większy niż średnia pozostałych kopalń. Natomiast w przypadku kopalń likwidowanych średnia 
wartość wskaźnika była o kilka punktów niższa od pozostałych kopalń i widać stałe obniżanie się 
jego wartości w trzech latach poprzedzających likwidację. 

Tabela 8. Porównanic wskaźników kopalil przekształcanych w roku 1999 
Table 8. Comparison o f d . p ]" h l . 999 in icators of restructuring O IS coa miDes ID l 

Zmiana 1999 1998 1997 

Liczba Sredni Liczba S re dni Liczba S red ni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalil wskaźnik 

Bez zmian 37 55,1 36 53,4 36 54,4 
Likwidacja 4 48.7 4 48,9 4 49,1 
Dołączenie l 53,9 l 52,4 l 51,8 

Przekształcenie 6 48,8 4 49,0 6 49,9 
Likwidacja wcześniej 

3 53,5 3 50,5 3 51,8 
dołączonego Ruchu 

Wartość p 0,0021 0,0116 0,0030 
' Zrodło: opracowame własne. 

W 1999 roku wiele kopalń przeszło przekształcenia różnego rodzaju. Zlikwidowano 4 kopalnie: 
ZG ,,Rozalia", "Niwka-Modrzejów", "Gliwice" oraz "Siersza". W kopalni "Czeczott" rozpoczęto 
przygotowania do połączenia z KWK "Piast". Najwięcej kopalń w tamtym roku uległo przekształ
ceniom w postaci likwidacji, a następnie utworzenia nowych zakładów na części obszarów górni
czych. Takie formy przekształceń nastąpiły w kopalniach: z KWK "Andaluzja" utworzono ZG 
"Brzeziny", z KWK ,,Julian" utworzono ZG ,,Piekary", z KWK ,,Rozbark" utworzono ZG ,,Bytom II", 
z KWK "Centrum-Szombierki" utworzono ZG "Centrum", z KWK ,,Powstańców Śląskich" utwo
rzono ZG "Bytom I" i z KWK "Jaworzno" utworzono ZGE "Sobieski-Jaworzno III". Jednocześnie 
w roku 1999 zlikwidowano wcześniej dołączane Ruchy: ,,Polska", "Katowice" i ,,Rymer". 
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W przekształcanych kopalniach w tamtym roku można zaobserwować pewne prawidłowości . 

Te, .który były likwidowane bądź przekształcane w nowe zakłady górnicze miały w sposób utrwalo
ny niższe wskaźniki syntetyczne, niż pozostałe kopalnie (tab. 8). Bardzo interesujące wnioski moż

na wyciągnąć z analizy wskaźnika w kopalniach, które zlikwidowały ruchy, które były wcześniej 
dołączanymi kopalniami . Widać wyraźnie, że ta forma przekształceń polegająca na połączeniu ko
palni gorszej z lepszą nie powiodła się . W tych kopalniach dopiero po likwidacj i dołączonego wcześ
niej Ruchu wartość wskaźnika wyraźnie wzrosła. 

Tabela 9. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 2000 
T bl 9 C . f . d. f . P l" h l . 2000 a e ompanson o m rcators o restructunng O !S co a mmes m 

Zmiana 2000 1999 I998 

Liczba Średni Liczba Średni Liczba Średni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 39 55,9 33 55,8 32 53,7 
Likwidacja o 3 50,0 3 52,2 

Przekształcenie o I 52,7 I 45,I 
Likwidacja wcześniej 

2 54,0 2 51 ,7 2 51,9 
dołączonego Ruchu 

Wartość p 0,4827 0,0279 0,0561 
Zródło : opracowanie własne. 

W 2000 roku zlikwidowano całkowicie kopalnie: "Nowa Ruda", "Dębieńsko", "Wojkowice" 
i "Jan Kanty". Zakor'!czono także wydobycie w ZWSM "Jadwiga" , na bazie której w roku 2001 roz
poczęła działalność prywatna kopalnia "Siltech". Zlikwidowane zostały dwa wcześniej dołączone 
Ruchy: "Wawel" i "Moszczenica". 

Generalnie można stwierdzić, że przekształcano kopalnie, które średnio miały gorszy wskaźnik 
niż pozostałe (tab . 9). Z uwagi na kompletność danych istotność statystyczna pokazała si ę dla da
nych z lat 1999 i 1998, a nie w samym roku 2000. 

W latach 2001-2004 zaobserwowano nieliczne przekształcenia. W roku 2001 zakończono wy
dobycie w ZG "Bytom I", a także zlikwidowano Ruch " l-Maja", w 2002 roku połączono ZG "Brze
ziny" i ZG ,,Piekary", natomiast w roku 2004 rozpoczął się proces likwidacji w KWK "Katowice
Kleofas", a także połączono ZG ,,Piekary" i ZG "Bytom II" oraz kopalnie , ,Rydułtowy" i "Anna". 

Jak wid :'ll' w tabelach 10-12, od roku 2000 przekształcane kopalnie nie różniły się istotnie pod 
względem wartości wskaźnika agregatowego, od tych, których nie restrukturyzowano. 

Tabela l O. Porównanic wskaźników kopalń przekształcanych w roku 200 l 
T bl IO c · r· d. f P r h 1 · · 2001 a e ompanson o m 1cators o restructunng O !S coa mmcs m 

Zmiana 200 1 2000 1999 

Liczba Średni Liczba Średni Liczba Średni 
kopal ń wskaźnik kopal ń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 40 56,7 40 55,8 34 55,6 
Likwidacja wcześniej 

l 59,9 l 57,0 l 54,4 
dołączonego ruchu 

Wartość p 0,387 1 0,7620 0,7477 
Zródło: opracowanie własne. 
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Tabela !l . Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 2002 
T b l li C f. d. f . P l h l . 2002 a e ompanson o m tcators o restructunng OlS coa mmes m 

Zmiana 2002 2001 2000 

Liczba Średni Liczba Średni Liczba Średni 
kopalń wskaźnik kopah1 wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 40 55,9 40 56,8 40 57,3 

Dołączenie l 53,8 l 55,6 l 56,1 

Wartość p 0,5942 0,7374 0,7343 

Zródło: opracowame własne. 

Tabela 12. Porównanie wskaźników kopalń przekształcanych w roku 2004 
Ta bl 2 c f. d' f . p l h l . . 2004 e l ompanson o m tcators o restructunng OlS coa mmes m 

Zmiana 2004 2003 2002 

Liczba Średni Liczba Średni Liczba Średni 
kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik kopalń wskaźnik 

Bez zmian 36 58,2 36 57,2 36 57 ,5 

Likwidacja l 56,9 l 54.7 l 53,8 

Dołączenie 2 56,0 2 56,8 3 55,7 

Wartość p 0,7774 0,8463 0,4087 

Zródło : opracowame własne. 

Dzięki zastosowaniu tzw. normalizacji globalnej, tak jak wspomniano uprzednio, można oce
niać zmiany, jakie zaszły w poziomie wskaźnika w czasie, dla każdej kopalni z osobna. W związku 
z tym zdecydowano się na oszacowanie trendu liniowego wskaźnika dla każdej kopalni. Kopalnie 
istniały różną liczbę lat, zatem trendy szacowane są na podstawie różnej liczby obserwacji. To jed
na z przyczyn wyboru liniowej postaci trendu, po to, aby funkcje aproksymujące zmiany były po
równywalne. Dla każdej funkcji trendu testowano istotność współczynnika kierunkowego trendu. 

Kopalnie zostały podzielone na trzy grupy: 
- kopalnie, dla których wartość wskaźnika istotnie wzrastała ; 

- kopalnie, dla których zmiany nie były istotne statystycznie; 
- kopalnie, dla których wskaźnik malał w tempie istotnym statystycznie. 

W tabelach charakteryzujących wyróżnione grupy podano również liczbę obserwacji , na pod
stawie których oszacowano trend. Im mniej obserwacji, tym trudniej uzyskać istotność statystyczną. 

Na tę istotność wpływa również wariancja procesu generującego dany szereg czasowy, czyli w pre
zentowanej analizie nie ukierunkowane wahania sytuacji kopalni w kolejnych latach (im większe te 
wahania, tym trudniej o istotność trendu) . Przy testowaniu i stotności współczynnika kierunkowego 
trendu wzięto poziom istotności 0,10 - i tu kierowano się niekiedy nikłą długością analizowanych 
szeregów. 

W tabeli 13 podano wartości współczynników kierunkowych, dla kopalń , w których stwierdzo
no istotny wzrost wskaźnika. Należy pamiętać, że niektóre z porównywanych kopalń działały w róż
nych okresach i startowały z różnych poziomów. Współczynnik kierunkowy trendu mierzy średnio
roczną zmianę wartości wskaźnika agregatowego. Kopalnie zostały uporządkowane według male
jących wartości współczynnika kierunkowego trendu (czyli począwszy od tej, która wykazywała 
największą dynamikę przyrostu wskaźnika, czyl i poprawę swojej sytuacji, a tym samym najwięk
szy postęp procesów restrukturyzacyjnych). 
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Tabela I 3. Współczynniki kierunkowe trendów wskaźnika agregatowego 
dla kopalń wykazujących istotną poprawę 
T bi I3 A d d d. f h a e ,ggregate m ex tren trectwn parameters o t e mm es s 10wmg su b stant1 1mprovemcnt 

KOPALNIA 
Współczynnik 

Wartość p 
Liczba 

kierunkowy trendu obserwacj i 

ZGE ,.Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o. I,983 0,0022 5 
"Bogdanka" S.A. 1,234 0.0000 II 

"Marcinek" I,I49 0,0072 8 
"Polska-Wirek" 1,I44 0,0023 lO 
"Krupiński" I,l30 0,0000 15 
• .1 astrzębie" 1,083 0,0514 4 

ZG ,.Bytom III" Sp. z o.o . 1,068 0,0966 5 
"Żory" S.A. ("ZMP") I,065 0,0357 7 

"Budryk" S.A. 0,994 0,0000 10 
,,Jas-Mos" 0,894 0,0049 8 

"Anna" 0,716 0,0000 15 
"Jankowice" 0,706 0,0000 15 
"Pniówek" 0,697 0,0000 15 
"Borynia" 0,671 0,0000 15 
"Murcki" 0,664 0,0000 14 

.,Chwalowice" 0,658 0,0000 15 
_"Knurów" 0,618 0,0000 15 
"Sośnica" 0,596 0,0009 I5 

"Makoszowy" 0,52I 0,0000 I5 
"Brzeszcze" 0,485 0,0000 15 
"Rydułtowy" 0,478 0,0000 15 

,,Szczyglowice" 0,477 0.0002 15 
"Wieczorek" 0,461 0,0000 15 

"Jan Kanty" S.A. 0,444 0,0231 10 
"Wesoła" 0,422 0,0004 15 
"Marcel" 0,414 0,0047 I5 

"Zofiówka" 0,414 0,0005 15 
"Bielszowice" 0,405 0,0001 15 

"Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. 0,379 0,0000 I5 
"Bobrek-Miechowice" 0,366 0,0260 3 

"Wujek" 0,350 0,0002 I5 
"Halemba" 0,289 0,0095 15 
"Ziemowit" 0,283 0,0107 15 

.,Piast" 0,241 0,0827 15 
"Staszic" 0,186 0,0906 I5 
"Pokój" O,I81 0,0154 I5 

' Zrodło: opracowame własne. 

Największą dynamikę trendu wykazuje ZGE "Sobieski-Jaworzno III" (rys. l). Ta dynamika wzros
tu wynika z nietypowego przekształcenia, jakim było powołanie spółki z udziałem Południowego 
Koncernu Energetycznego S .A. Kopalnia w tym układzie organizacyjnym działa od roku 2000, ale 
w tych pięciu latach jej wskaźnik wykazywał trwały wzrost liniowy, średnio niemal o 2 punkty rocz
nie. Pozostałe cztery trendy są prawie równoległe, gdyż ich współczynniki kierunkowe mieszczą 
się w przedziale o długości 0,1. LW "Bogdanka" S.A. zaczynała w 1993 roku od razu na wysokim 
poziomie, a mimo to wykazuje bardzo dobrą, długookresową dynamikę, osiągając w każdym roku 
najwyższe wartości wskaźnika. 
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Rys. l. Trendy pięciu kopah1 o największej dodatniej dynamice wskaźnika. Źródło: opracowanie własne 
Figure l. Trendsfor five mines with highest positive index change. Source: own study 

W tabeli 14 przedstawiono kopalnie, których wskaźnik agregatowy wykazywał istotny trend ma
lejący, a więc pogarszały one swoją sytuację z punktu widzenia oceny poziomu wdrażania proce
sów restrukturyzacyjnych. Kopalnie uporządkowano według rosnącej wartości współczynników kie
runkowych, a więc od najgorszej . 

Tabela 14. Kopalnie, w których wystąpił istotny spadek wskaźnika syntetycznego 
Table 14 Mines where substantial decrease o f the across-the-board indiearar was observed 

KOPALNIA 
Współczynnik 

Wartość p 
Liczba 

kierunkowy trendu obserwacji 
ZG .,Rozalia" -2,455 0,0257 4 
"Miechowice'' -0,730 0,0175 6 

"Jaworzno" -0,679 0,0811 10 
"Andaluzja" -0,316 0,0078 lO 

"Powstańców Śląskich" -0,276 0,0978 lO 
Zrodło: opracowame własne . 

Wszystkie trendy z powyższej tabeli dotyczą kopalń już nie istniejących. Szeregi obserwacji koń
czą się na roku 1999. Największy trend spadkowy, a tym samym najszybsze pogarszanie się sytu
acji zanotowano w ZG ,,Rozalia" . W latach 1996-1999 wartość wskaźnika zmniejszała się przeci ęt
nie w tempie prawie 2 ,5 punktu na rok. 

2. ANALIZA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA RESTRUKTURYZACJI 
GÓRNICTW WĘGLA KAMIENNEGO 

Dotychczas rozważano wyniki dotyczące poszczególnych kopalń. Dzięki normalizacji globalnej mo
żemy prześledzić rozwój całej branży mierzony średnią wartością wskaźnika syntetycznego. W ta-
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beli 15 podano dodatkowo wartości skrajne wskaźnika w poszczególnych latach oraz odchylenie 
standardowe. 

Tabela 15. Charakterystyki liczbowe rozkładu wskaźnika syntetycznego w poszczególnych latach 
T b! 15 A h b d . d' al h a e cross-t e- oar m 1cator v ues c ange per year 

Rok Liczba kopalń Srednia Minimum Maksimum Odchylenie 
arytmetyczna standardowe 

1990 64 
1991 64 
1992 64 
1993 66 
1994 58 
1995 60 
1996 54 
1997 55 
1998 50 
1999 51 
2000 41 
2001 41 
2002 41 
2003 39 
2004 39 

Zródło: opracowame własne. 
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53 

52 
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49,40 
50,71 
50,00 
50,29 
50,78 
51,61 
52,78 
52,74 
52,11 
53,71 
55,83 
56,78 
57,27 
57,10 
58,05 

l
-o- średnie l 
... -model J 

39,57 
42,82 
40,53 
41,32 
38 ,76 
41,90 
45,61 
43,56 
41,80 
38,48 
49,57 
51,07 
50,66 
49,40 
49,65 
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55,99 
56,54 
55 ,90 
56,96 
62,45 
64,35 
64,95 
64,54 
64,02 
67,57 
69,12 
69,54 
68,77 
71,50 
75 ,37 

Rys. 2. Model trendu z autoregresją dla średniej wartości wskaźnika. Źródło: opracowanie własne 
Figure 2. A n autoregression trend model for the mean value o f the indicator. Source: own study 

3,41 
2,87 
2,90 
3,49 
3,76 
3,90 
3,57 
3,93 
3,78 
4,57 
3,72 
3,59 
3,43 
4,15 
4,43 

Na rysunku 2 widać, że trend liniowy na ogól dobrze oddaje ogólny kierunek zmian branży . 

Średnia wartość wskaźnika wzrastała przeciętnie o 0,64 rocznie. Oprócz ogólnej poprawy na ten 
efekt wpływało na pewno likwidowanie najgorszych kopalń . Kształt empirycznej krzywej średniej 

wskaźnika pozwala na dodatkowe interpretacje. W latach 1992-1996 obserwowano przyspieszony 
wzrost, który załamał się w 1997 roku. W kolejnym roku średnia znów spadła, by od 1999 roku roz
począć marsz w górę. Przez dwa lata wzrost ten był bardzo dynamiczny, a od roku 2001 przyrosty 
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roczne były coraz mniejsze. W 2003 nastąpił spadek, ale w kolejnym 2004 roku, średni wskaźnik 
osiągnął historycznie naj większą wartość. 

Zróżnicowanie kopalń w poszczególnych latach lepiej badać poprzez statystyki pozycyjne niż 
odchylenie standardowe, wrażliwe na wartości skrajne. Wartości wybranych statystyk pozycyjnych 
zawiera tabela 16. 

Tabela 16. Statystyki pozycyjne rozkładu wskaźnika syntetycznego w poszczególnych latach 
TableI 6 o d . f h h b d . d' l d 'b . r er statJstJcs o t e across-t e- oar m 1cator va ues 1st n utiOn per year 

Rok PercentyJ l 0% Dolny kwarty! Mediana Górny kwarty! PercentyJ 90~. 
1990 44,64 47,26 47,26 51,64 52,96 
1991 47,25 48,48 48,48 52,47 54,55 
1992 46,64 48,43 48,43 52,03 53,20 
1993 45,54 47,84 47,84 52,77 54,48 
1994 46,78 48,75 48,75 53 ,01 55,27 
1995 46,70 49,54 49,54 54,18 55,26 
1996 48,95 51,04 51.04 54,39 57,10 
1997 48,31 50,27 50,27 54,75 57,42 
1998 47,37 49,91 49,91 54,62 55,92 
1999 49,59 50,56 50,56 56,19 58,13 
2000 51 ,90 53,65 53 ,65 57,80 58,65 
2001 52,91 54,46 54,46 57,98 59,77 
2002 53,77 55,41 55,4 1 59,26 60,29 
2003 54,19 55.10 55,10 59,00 60,99 
2004 53,46 55,91 55 ,91 59,26 62,55 

Zródło: opracowame własne . 

Kształtowanie się wartości statystyk pozycyjnych ilustruje rysunek 3. Wstęga wartości nieznacz
nie się zwęża. Zróżnicowanie sytuacj i kopalń nieznacznie się zmniejsza. Szczególną poprawę było 
widać w latach 1999-2002. Niepokojące jest zwiększenie odległości percentyli w 2004 roku. Spa
dek percentyla 10% może świadczyć o pewnym zaniechaniu obcinania dolnego ogona rozkładu, a to 
może świadczyć o ograniczaniu procesów restrukturyzacyjnych w najgorszych kopalniach . 
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Rys. 3. Statystyki pozycyjne rozkładu wskaźnika syntetycznego. Źródło: opracowanie własne 
Figure 3. Order statistics o f the across-the-board indicator values distribution. Source: own study 
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Wykorzystując model trendu z autoregresją opracowano prognozę wartości wskaźnika syntety
cznego do roku 2007 dla całej branży górnictwa węgla kamiennego. W tabeli 17 podano prognozę 
charakterystyki wskaźnika. 

Tabela 17. Prognozowane charakterystyki rozkładu wartości wskaźnika syntetycznego 
Table 17 Forecasted distribulion o f the across-the-board indicator values 

Rok Średnia 
Odch. 

Min 
Percentył Dolny 

Mediana 
Górny 

Stand. 10% kwarty! kwarty l 
2005 59,0 4,9 49,3 54,8 56,9 58,1 59,8 
2006 59,8 4,9 52,8 55,4 57,1 58,7 60,2 
2007 60,2 5,3 50,7 55,3 57,4 59,3 61,0 

Zródło: opraco1 ·ame własne. 

Percentył 
Max 

90% 
66,4 74,1 
68,5 75,2 
70,6 76,2 

Prognozy przewidują dalszą poprawę ekonomicznej sytuacji górnictwa węgla kamiennego. Śred
ni wskaźnik dla branży, który w 2004 wyniósł niewiele ponad 58, będzie rósł nadal, przekraczając 
w 2007 poziom 60. Wzrost wartości wskaźnika będzie dotyczył wszystkich kopalń. W przypadku 
kopalń najsłabszych, należących do 10 grupy decylowej będzie niewielki (o 0,5 punktu), natomiast 
w kopalniach najlepszych, należących do pierwszej grupy decylowej, dynamika wzrostu będzie wy
raźnie wyższa i średni wskaźnik wzrośnie o ponad 4 punkty. Wzrost odchylenia standardowego, czy
li zróżnicowania kopalń, nastąpi wówczas, gdy żadna z istniejących teraz kopali'! nie zostanie prze
kształcona. 

PODSUMOW ANIE 

Dla oceny stopnia zaawansowania procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego skon
struowano agregatowy wskaźnik, który w sposób syntetyczny mierzy natężenie i skutki restruktu
ryzacji według starannego doboru cech. Wartość wskaźnika syntetycznego sprowadza przebieg i efek
ty procesu restrukturyzacji do jednej liczby, dzięki temu możliwe jest uszeregowanie kopalń w każ
dym roku od najlepszej do najgorszej, według malejącej wartości wskaźnika. 

Analiza wskaźnika pokazuje, iż kopalnie, które były likwidowane bądź przekształcane w nowe 
zakłady górnicze, miały w sposób utrwalony niższe wartości wskaźnika syntetycznego niż pozosta
łe. W większości przypadków kopalnie, które przekształcano w taki sposób, że tworzono nowe za
kłady górnicze na części obszarów likwidowanych zakładów górniczych, wykazywały przejścia ·ą 

poprawę miejsca w "rankingu" kopah1. Jednak ta forma przekształceń była nieefektywna. 
Dla każdej kopalni oszacowano trend liniowy wskaźnika, a dzięki normalizacji globalnej prze

śledzono rozwój całej branży mierzony średnią wartością wskaźnika syntetycznego. Wykorzystu
jąc model trendu z autoregresją, opracowano prognozę wartości wskaźnika syntetycznego do roku 
2007 dla całej branży. Prognozy przewidują dalszą poprawę ekonomicznej sytuacji górnictwa węg
la kamiennego. Średni wskaźnik dla branży, który w 2004 wyniósł niewiele ponad 58 , będzie rósł 
nadal, przekraczając w 2007 poziom 60. Wzrost wartości wskaźnika będzie dotyczył wszystkich 
kopalń . 
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The Comprehensive Assess o f the Coal Industry' s Restructuring Proces s es 

The paper presents assess of the coal industry's restructuring processes in Poland. Across-the-board 
restructuring indicators were developed to facilitate comparing individual mines between each other, 
to analyse the dynamics of change at individual mines and the industry as a whole and to appraise 
the restructuring decisions taken in the past. A linear trend of the indicator was estimated for each 
mine. A forecast of the value of the across-the-board indicator for the mines remaining in operation 
in 2005 was calculated until 2007 and was included in the report. The forecasts were based on auto
regression models. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Planowane zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej S .A. 
Zarządzać efektywniej 

Grzegorz Pawłaszek 
Kompania Węglowa S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: Kompania Węglowa S.A. w celu usprawnienia swojego funkcjonowania doko
nała oceny stanu aktualnego i opracowała projekt zmian organizacyjnych, których efektem będzit: 
poprawa skuteczności zarządzania w firmie. Proponowane rozwiązanie opiera się na oddzieleniu sfery 
zarządczej od procesów produkcyjnych poprzez utworzenie czterech Centrów Wydobywczych. Efek
tem wdrożenia planowanych zmian strukturalnych będzie koncentracja odpowiedzialności za stra
tegię oraz organizację zadań związanych z zarządzaniem finansami, sprzedażą węgla czy zabezpie
czeniem produkcji w Centrali firmy. Realizacja zadań związanych z bieżącą produkcją węgla oraz 
jej zabezpieczeniem skupi się w Centrach Wydobywczych. Proponowana koncepcja stworzy podsta
wy dla poprawy osiąganych wyników, przyczyniając się do zwiększenia sprawności organizacyjnej 
oraz efektywności ekonomicznej spółki. 

SŁOWA KLUCZOWE: Centra Wydobywcze 

l. WPROW ADZENIE 

Obecna struktura organizacyjna Kompanii Węglowej S.A. odzwierciedla efekty prowadzonego od 
kilkunastu lat procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa. 

Na dzień dzisiejszy istnieją racjonalne przesłanki pozwalające postawić tezę, że kopalnie Kom
panii Węglowej S.A. pod względem techniczno-technologicznym są nowoczesne i konkurencyjne. 
Z drugiej zaś strony niewykorzystanym obszarem, w którym tkwią potencjalne rezerwy zwiększenia 
efektywności, jest zarządzanie. Firma, skupiając 17 kopalń oraz 5 zakładów pomocniczych charak
teryzuje się szerokim zakresem podejmowanych decyzji, co niesie za sobą określone konsekwen
cje. Najogólniej można stwierdzić, że obecna struktura organizacyjna jest sztywna i nieelastyczna, 
co nie gwarantuje optymalności działań. W dzisiejszym kształcie organizacji w każdym kontekścit: 
wnoszone jest niebezpieczeństwo fragmentaryzacji, ponieważ nierzadko oddziały dążą do wypraco
wania "samodzielnych" zdolności produkcyjnych. Prowadzi również do powszechnego mnożenia 
tych samych funkcji i marnowania środków. Poza tym, równoległe sztaby zarządzające - dyrekcje 
kopalń -z reguły zajmują niezależne stanowiska w różnorodnych kwestiach, a godzenie tych sta
nowisk absorbuje czas jak i wysiłki, nie przysparzając sukcesu firmie. 

Z pozycji Zarządu Spółk i oznacza to trudności w efektywnym zarządzaniu dużąjednostką gos
podarczą. 

2. ROZWÓJ REZULTATEM ZARZĄDZANIA 

Procesy gospodarcze i produkcyjne zachodzące w Kompanii Węglowej S.A. zdeterminowane są 
efektem skali, co w konsekwencji powoduje skutki pozytywne, ale również problemy związane 
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z niewydolnością struktur i procedur zarządczych w sferze produkcyjnej. Dzięki zjawisku synergii, 
następstwa procesów gospodarczych w znacznej części przynoszą dodatnie efekty, czego dowodem 
są osiągane wyniki ekonomiczne. W zarządzaniu procesami produkcyjnymi, zwłaszcza w aspekcie 
gospodarowania potencjałem technicznym i zasobowym, zjawisko synergii nie okazuje się faktem 
występującym wprost. 

Z przeprowadzonej oceny stanu aktualnego wynika więc potrzeba wyeliminowania wąskich gar
deł oraz konieczność usprawnienia funkcjonowania spółki w następujących obszarach działalności: 
- produkcji w zakresie oceny bazy zasobowej, gospodarki złożem w perspektywie kilkunastu lat 

pod kątem możliwości elastycznego jej dostosowania do oczekiwań rynku, organizacji służb 
górniczych, gospodarki majątkiem; 

- struktury organizacyjnej związanej z organizacją przetargów, systemem fakturowania i rozliczeń , 

organizacji służb ekonomiczno-finansowych i księgowych, procesu logistyki, zaopatrzenia i pro
cesu produkcyjnego ; 

- zatrudnienia pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich; 
- organizacji procesu sprzedaży węgla . 

Sprostanie aktualnym wymaganiom na rynku związane z przejściem do nowoczesnej gospo
darki wymaga nowych koncepcji w zarządzaniu firmą, gdyż jak można stwierdzić za Feterem F. 
Druckerem "rozwój ekonomiczny i społeczny jest rezultatem zarządzania" [l]. 

Mając na uwadze współczesne uwarunkowania strategiczne, coraz bardziej dynamiczne, płynne 
i nastawione na gospodarność, w których łatwo dostępny jest bezpieczny, dokonywany w czasie rze
czywistym, globalny i masowy przepływ danych, koniecznym jest budowanie struktur zarządczych 
otwartych i elastycznych, opartych w większej mierze na kryteriach funkcjonalności. 

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych Zarząd odpowiada za prowadzenie spraw Spółki i jest 
zobowiązany do prowadzenia działalności w sposób zapewniający jak najbardziej efektywne jej 
funkcjonowanie. 

Kształtowanie granic przedsiębiorstwa zmierza do osiągnięc i a w długim czasie przewagi kon
kurencyjnej poprzez ukierunkowanie strategiczne oraz konfigurację kompetencji tak, aby zaspokoić 
potrzeby rynków i spełnić oczekiwania zainteresowanych. Zasoby i kompetencje tworzą zdolność 
strategiczną przedsiębiorstwa, dając im możliwość działań trudnych do naśladowania. Mają one 
być nie tyle dopasowane do otoczenia, co rozwijane w celu wykorzystania nowych szans. 

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. podejmuje działania, których wynikiem będzie przekształce
nie modelu zarządzania Spółką, skutkujące poprawą jej sprawności organizacyjnej oraz ekonomi
cznej . Bez względu bowiem na zakres i jakość rozwiązywanych problemów, czy też obejmowany 
przez nie horyzont czasowy, zarządzanie, jeśli ma być skuteczne, musi opierać się na określonych 
zasadach. Z uwagi na różnorodność kopalń KW S.A. proces restrukturyzacji w tym zakresie jest 
dużym wyzwaniem i wymaga odpowiedniego czasu, w którym możliwe będzie pozyskiwanie spo
dziewanych efektów. 

Filozofia podejścia KW S.A. do integracji i rozwoju przedsiębiorstwa opiera się na stopnio
wych zmianach modelu organizacyjnego, procesów gospodarczych i wykorzystywanych technolo
giach informatycznych. 

Przesłanką do budowy nowej struktury organizacyjnej KW S.A. był zakres zmian możliwy do 
wdrożenia w krótkim okresie czasu, biorąc pod uwagę oczekiwane tempo osiągnięcia korzyści, roz
miar i złożoność firmy oraz wymagane nakłady. 

3. CZTERY "CENTRA" 

Przewidzianą do wprowadzenia nową strukturę organizacyjną KW S.A. charakteryzuje oparcie na 
pięciu Pionach funkcjonalnych podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu oraz czterech Centrach 
Wydobywczych podległych Wiceprezesowi ds. Zarządzania Produkcją. 
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W założeniach organizowane Centra Wydobywcze powinny zarządzać zakładami górniczymi 
położonymi w sąsiedztwie, tak aby ich obszary górnicze utworzyły struktury możliwie zwarte pod 
względem terytorialnym. Powinny również charakteryzować się zbliżonymi (pod względem ilości) 
bazami zasobów operatywnych, grupować zakłady górnicze o podobnych warunkach geologiczno
górniczych (litologia i stratygrafia złoża, jakość kopaliny, zagrożenia naturalne), charakteryzować 
się zbliżoną wydajnością produkcji, wynikającą z lokalnych warunków górniczych, a ponadto za
spokajać zbliżony segment rynku odbiorców węgla . Kryteria tworzenia pośredniego szczebla za
rządzania, grupującego oddziały produkcyjne w większe jednostki organizacyjne, sprawujące w imie
niu Zarządu funkcje zarządcze na poziomie operacyjnym przedstawia rysunek l. 

Grupa I 
Położenie geograficzne złóż, Uwarunkowania geologiczne, 

Stopieil zagrażeń naturalnych, Jakość i typ węgla , 

Wspólne granice eksploataC)jne, Powiązania technologiczne zak ładów 

gómiczych (podziemne i powierzchniowe) 

Grupa III 
Tradycje górnicze region u, 

Miejsce zamieszkania 

załóg górniczych, 
Położenie administracyjne 

obszarów 
i terenów górniczych, 

Przynależność do organów 
nadzoru gómiczego 

Rys. l. Kryteria tworzeniajednostek pośrednich 
Figure l . Criteria o f intermediate units' establishment 

Grupa II 
Wspólna 

polityka in westyc)'jna, 

Możliwcść racjonalnego 
wykorzystania infrastruktury 
dolowej i powierzchniowej, 

Zdoi n ości produkcyjne, 
Położenie i uwarunkowania 
koiD.lnikacxjne i drogowe, 

Struktura głównych 
odbiorców węgla 

Projekt zgrupowania kopalń w cztery Centra Wydobywcze przedstawia rysunek 2, natomiast pod
stawowe wielkości charakteryzujące te Centra, ustalone zgodnie z kryteriami tworzenia jednostek 
pośrednich zestawione zostały w tabeli l. 

Z utworzenia Centrów Wydobywczych wynikają takie zasady funkcjonowania Spółki jak kon
centracja odpowiedzialności za opracowanie strategii wydobycia i przeróbki węgla, plany inwesty
cyjne i remontowe oraz zarządzanie energią w Pionie ds. Zarządzania Produkcją. Koncentracja za
dal'! związanych z bieżącą produkcją węgla oraz zarządzaniem majątkiem podlegać będzie Centrom 
Wydobywczym. Zakłady: Remontowo-Produkcyjny, Górniczych Robót Inwestycyjnych i Elektro
ciepłownie przyporządkowane będą Pionowi ds. Zarządzania Produkcją. 

Strategia planowania i budżetowania, zarządzanie środkami pieniężnymi oraz zakupami i gos
podarką magazynową odbywać się będzie w ramach Pionu ds. Ekonomiki i Finansów. Towarzy
szyć jej będzie integracja zamówień i przetargów oraz logistyki i gospodarki materiałowej w jed
nym Pionie. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem produkcji skupi się w Centrach Wy
dobywczych. Scentralizowana zostanie księgowość oraz zarządzanie finansami w skali całego przed
siębiorstwa . 

Zidentyfikowane na dziś bezsporne korzyści wynikające z proponowanej koncepcji zmian stwo
rzą podstawy dla poprawy osiąganych wyników. 
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Rys. 2. Projekt zgrupowania kopalń w Centra Wydobywcze 
Figure 2. Project o f mines grouping in to Production Centres 

\ -
l Centrum l'ółnoc 

l 

Osadzony w Centrach ograniczony poziom decyzyjności przyczyni się do możliwości prowa
dzenia efektywniejszego dialogu z podwładnymi. Podejście takie winno również eliminować ryzy
ko niepotrzebnego replikowania działań w ramach jednej struktury, usprawnić ich przebieg, a także 
spajać i przyśpieszać działania. 

Nowa struktura zapewnieni współdziałanie ludzi ze sobą w rozwiązywaniu problemów gospo
darczych oraz projektowaniu inicjatyw biznesowych, nie na zasadzie bezwzględnego podporządko
wania, lecz współpracy. Prowadzony z podwładnymi dialog, wyposażenie ich w uprawnienia nie
zbędne do realizacji zadań oraz delegowanie odpowiedzialności zapewni znaczne zwiększenie spraw
ności przedsiębiorstwa i jego odporności na sytuacje kryzysowe. Równocześnie pozwoli to Zarzą
dowi skupić się na podejmowaniu strategicznych decyzji. 

Tabela l. Podstawowe parametry wg kryteriów tworzeniajednostek pośrednich 
charakteryzujące Centra Wydobywcze 
Table l. Basic parameters following the criteria of intermediate units' establishment 
h . hPd " C c aractensmg t e ro uctwn entres 

Wyszczególnienie Północ Zachód Wschód 

Zasoby operatywne węgla kamiennego 
501,5 530,4 473,5 

zatwierdzone na 31.12.2005 r. [mln ton] 
Powierzchnia obszarów 136,8 120,6 263,0 l górniczych w 2006 r. [km2

] 

Wydobycie węgla w 2006 r. [tys. ton] 14 288,5 14 237,3 10 223,4 
Zatrudnienie według stanów 

20 301 16 846 12 013 
na 31.12.2006 r. [osoby] 
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Południe Razem 

474,0 1979,4 

223,0 743,4 

II 623,5 50 372,6 

15 310 64470 



Struktura zarządzania będzie charakteryzować się wysoką jakością usług, elastycznością oraz 
wysoką dyscypliną ekonomiczną, której istota tkwi w zbudowaniu jednostki gospodarczej zdolnej 
do dopasowywania się do lokalnych warunków ekonomicznych jak i poprawy efektywności inwes
tycji oraz zarządzania majątkiem. Uzyskane zostaną większe możliwości efektywnej redukcji kosz
tów. Lepsza też będzie motywacja pracowników i ich identyfikacja z firmą. 

Celem Zarządu jest unifikacja nazw i symboliki oraz zakresów działań poszczególnych komó
rek organizacyjnych. Spowoduje to, że organizacja będzie przejrzysta z jasno sprecyzowanymi za
daniami poszczególnych komórek. 

Proponowane zmiany restrukturyzacyjne w obszarze produkcji, pozwolą na stworzenie warun
ków do swobodnego prowadzenia eksploatacji w obszarach sąsiadujących ze sobą złóż węgla. Umoż
liwią zachowanie ciągłości ruch u przodków ścianowych i chodnikowych poprzez zwiększenie nad
zoru i kontroli robót górniczych. Zapewnią pełniejsze wykorzystanie zdolności pr.odukcyjnych, ma
szyn i urządzeń w poszczególnych zakładach poprzez zwiększenie możliwości alokacji załogi po
między zakładami górniczymi w Centrum z dostosowaniem jej do aktualnych zdolności wydobyw
czych. Nastąpi zwiększenie elastyczności kształtowania wielkości produkcji i jakośc i produktu po
przez przygotowanie frontu rezerwowego dla stabilizacj i wydobycia na poziomie Centrum. 

Ich efektem będzie lepsza koordynacja planów robót udostępniających, przygotowawczych i har
monogramów biegu ścian w obszarze działania danego Centrum, a także skuteczniejsza racjonali
zacja procesów technicznych i technologicznych dzięki ograniczeniu liczby podległych jednostek. 

W konsekwencji pojawiają się racjonalne przesłanki pozwalające na nowe podejście do proce
sów planistycznych. 

l 
Wieep!llze' Zarządu .. 

Zarządzania P1odukqą 

l 
•' ' 
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Rys. 3. Organizacja Centrum Wydobywczego na przykładzie CW "Wschód" 
Figm·e 3. Organisation of a Production Centre exempli fied by PC "East" 

' 

Przykładem może być planowanie produkcji węgl a. W istniejących uwarunkowaniach techni
czno-organizacyjnych wykonanie planu nie zawsze jest możliwe, na co wpływają między innymi 
zdarzenia losowe występujące w ciągu roku i zmniejszające zdolności wydobywcze niektórych ko
palń. W warunkach wysokiego ryzyka jedyną możliwością poprawy wyników produkcyjnych jest 
skuteczniejsze zarządzanie posiadanymi zdolnościami produkcyjnymi oraz procesem produkcyjnym. 
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Oczekuje się, że będzie to możliwe w wyniku przeprowadzenia zmian strukturalnych w Kompanii 
Węglowej. 

Organizację Centrum Wydobywczego a także wynikające z niej powiązania funkcjonalne w ob
szarze produkcji oraz obszarze ekonomiki i finansów przedstawia rysunek 3. 

Proponowana struktura uwzględni wzrost znaczenia kontaktu z klientami. 
Biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację na rynku, zasadnym jest takie planowanie strategii 

oraz organizowanie służb sprzedaży i marketingu, by orientacja rynkowa stała się priorytetem dzia
łań, określającym relacje pomiędzy sferą produkcyjno-sprzedażową a marketingiem. 

Rezultatem proponowanych zmian będzie stworzenie warunków dla osiągnięcia wielkości i war
tości sprzedaży węgla oraz jakości założonej w planach, poprzez gwarancję dostaw pożądanego asor
tymentu. W ich wyniku nastąpi osiągnięcie celów cząstkowych, takich jak przeprowadzenie bada
nia rynku pod kątem identyfikacji potrzeb klienta oraz wizerunku firmy. Możliwa będzie również 
analiza działań konkurencji a także zintegrowana polityka produktowa. 

-J.. HANDLOWA SIEĆ 

Kluczowego znaczenia nabiera stworzenie sieci Autoryzowanych Dystrybutorów oraz uporządko
wanie kanałów dystrybucyjnych Kompanii Węglowej S.A. 

W aspekcie promowania węgla priorytetem jest wprowadzenie na rynek paliwa kwalifikowa
nego na bazie miału jak i budowa modelu kompleksowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Nie
kwestionowana rola przypada wpisaniu się w programy wspierające stosowanie "czystych" techno
logii spalania. 

Jednym z priorytetowych .zadań jest również zarządzanie jakością zarówno na etapie produkcji 
jak i do chwili dostarqenia produktu do odbiorcy finalnego. Należy tak dostosować ofertę handlo
wą, by spełniała dokładnie oczekiwania klienta. Działania zmierzające do adaptacji produktu niero
zerwalnie. powinny być związane z organizacją dystrybucji, która umożliwi pełną kontrolę z pozio
mu firmy nad tym procesem, zapewniając pewność, terminowość dostaw. System awizacji pozwoli 
zlikwidować zjawisko "wąskiego gardła" na kopalniach. 

Nowa strategia organizacyjna pionu sprzedaży i marketingu ma na celu zwiększenie efektyw
ności działań na rynku pozostałych odbiorców poprzez rozwój nowych ekologicznych produktów 
we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz producentami kotłów. Istnieje potrzeba 
budowy i nadzoru przyjaznego systemu dystrybucji dla konsumentów wspartego badaniem potrzeb 
i zadowolenia rynku. Pozwoli to na stworzenie nowego oblicza firmy jako producenta ekologicz
nego i ekonomicznego paliwa. 

Działania te powinny skutkować rozwojem rynku indywidualnego konsumenta. Istnieje również 
możliwość zdobycia utraconego rynku obsługiwanego aktualnie przez dostawców gazu, oleju i prądu. 

5. EFEKT SKALI 

Proponowane zmiany organizacyjne w obszarze zabezpieczenia produkcji stworzą podstawy do po
prawy skuteczności strategii zakupowych, zwiększenia efektywności zarządzania dostawcami oraz 
odciążą kopalnie w zakresie organizacji przetargów i innych postępowań zakupowych . 

W wyniku kompleksowej odpowiedzialności Centrów Wydobywczych za logistykę zaopatrze
nia w materiały oraz centralną gospodarkę materiałową uzyskane zostaną korzyści w postaci "efek
tu skali", mniejszej ilości utrzymywanej rezerwy materiałowej i powierzchni magazynowej. 

Pozostałe korzyści związane z centralizacją obszaru logistyki zaopatrzenia to zwiększenie funk
cji kontrolnej działu gospodarki materiałowej a także możliwość wykorzystania centralizacji funk
cji organizowania i realizacji procesu logistyki zaopatrzenia z uwzględnieniem uwarunkowań tery-
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torialnych. W efekcie nastąpi dalsza koordynacja i integracja na płaszczyźnie "komunikacji" skut
kująca zmniejszeniem jednostkowych kosztów obsługi oraz zapewnieniem jednakowego standardu 
kupowanych produktów w przypadku wszystkich jednostek podporządkowanych . Proponowany mo
del funkcjonowania dla tego obszaru pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów, stwo
rzenie jednego w skali centrum zapasu bezpieczeństwa wysoko przetworzonych i cennych części 
zamiennych czy rozdzielenie odpowiedzialności za realizację funkcji pomocniczych takich jak zao
patrzenie, magazynowanie, gospodarka materiałowa od funkcji produkcyjnych. 

6. PRZEPŁ YW INFORMACJI 

Wprowadzenie zmian strukturalnych pozwoli uzyskać znaczącą poprawę w zakresie przepływu in
formacji i efektywności procesów decyzyjnych. W aspekcie cybernetycznym informację traktuje się 
jako miarę stopnia zorganizowania systemu lub jako miarę zmniejszenia stopnia nieokreśloności [2]. 
Dobrze podjęta decyzja to, co najmniej 80% informacji, 10% inspiracji (pomysłowości) i lO'?ó in
tuicji (wyczucia, olśnienia) menadżera [3]. . 

Planowane wprowadzenie uproszczonego obiegu dokumentów w powiązaniu z posiadanymi peł
nomocnictwami powinno ograniczyć przede wszystkim ilość korespondencji z jednoczesnym uspraw
nieniem czasu podejmowania decyzji. Spodziewane efekty możliwe będą w związku z pełną kore
lacją między zakresem rzeczowym a finansowym planów techniczno-ekonomicznych. Dużą wagę 
przywiązuje się do usprawnienia procesu monitorowania realizacji budżetów czy wprowadzania 
działań korygujących w sytuacji występowania odchyleń. 

Podporządkowanie służbowe pionów Głównego Księgowego Oddziału Głównemu Księgowe
mu Kompanii Węglowej S.A. pozwoli na skupienie decyzyjności i odpowiedzialności za prowa
dzenie ksiąg rachunkowych w jednej linii podporządkowania. Możliwe będzie scentralizowania funk
cji ewidencyjnych i rejestracyjnych dostosowanych do zaakceptowanej struktury organizacyjnej Kom
panii Węglowej S.A. poprzez wprowadzenie scentralizowanego informatycznego systemu finanso
wo-księgowego . W rezultacie uzyskane zostaną dane wynikowe jednakowo interpretowane przez 
wszystkie pozostałe komórki organizacyjne i wykorzystane dla celów zarządczych. 

System informacji będzie musiał opierać się na informatyce. 
W odpowiedzi na brak jednolitego modelu informatycznego i odpowiedniego wspomagania przez 

technologie informatyczne procesów biznesowych w Kompanii Węglowej proponowana jest kon
solidacja służb informatycznych. Wynika ona z potrzeby utworzenia silnego centrum kompetencyj
nego w zakresie informatyzacji oraz konieczności dopasowania kształtu systemów informatycznych 
do struktury procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Konsolidacja służb IT pozwoli na ujednoli
cenie i podniesienia standardu obsługi informatycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Kom
panii Węglowej S.A. Skoncentrowanie, w ramach jednej jednostki organizacyjnej, zagadnień z za
kresu obsługi IT zagwarantuje spójność działania w tym obszarze oraz eliminację powielających się 
funkcji w organizacji. 

PODSUMOW ANIE 

Opracowana koncepcja odpowiada sformułowaniu, że nie jest słuszna obiektywnie, ale dostosowa
na do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa i przez nie akceptowana. Umożliwi ona taki wybór 
celów, zadań oraz ukształtowanie zasobów i procesów wewnętrznych, aby firma mogła skutecznie 
reagować na trudne, a nawet bardzo uciążliwe zjawiska [4] . 

Niewątpliwie efektem zmian organizacyjnych, które zamierza przeprowadzić Zarząd Kompanii 
Węglowej S.A. będzie poprawa zarządzania Spółką na wszystkich szczeblach decyzyjnych, przy
nosząca natychmiastowe efekty jakościowe funkcjonowania Spółki. 
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Obejmują one między innymi: 
Umocnienie na szczeblu Centrali funkcji strategicznego planowania i kreowania jednolitej poli
tyki w zakresie ekonomiki, handlu, gospodarki złożem, szkód górniczych, ochrony środowiska. 

- Decentralizacja struktur kierowania produkcją. 
- Zwiększenie elastyczności kształtowania wielkości produkcji. 
- Zwiększenie elastyczności sprzedaży w zakresie ilości i jakości węgla realizowanej z grupy ko-

palń. 

- Zwiększenie nadzoru nad zabezpieczeniem majątkowym obrotu węglem (przedpłaty, gwaran
cje). 

- Przyporządkowanie osobowe odpowiedzialności w inicjatywach gospodarczych. 
- Optymalizacja nakładów inwestycyjnych. 

Wykorzystanie w Centrach Wydobywczych infrastruktury technicznej (w tym również środków 
produkcji) grupy kopalń. 

- Zindywidualizowanie odpowiedzialności za prowadzone procedury na poziomie Centrum Wy-
dobywczego oraz zapewnienie jednakowego standardu nabywanych produktów i usług. 

- Ujednolicenie struktur organizacyjnych w kopalniach. 
- Optymalizacja kosztujednostkowego wydobycia węgla . 

- Podniesienie efektywności pracy kierowniczej i organizatorskiej . 
- Szybsze reagowanie na zaistniałe ryzyka. 
- Ułatwiony przepływ informacji. 

Podkreślenia wymaga fakt, że znaczenie proponowanych rozwiązań stale wzrasta w związku 
z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla , nasilaniem się konkurencji i rosnącymi oczekiwaniami 
klientów. 

Skala restrukturyzacj i jest bardzo duża, niemniej jednak konieczna w takim wymiarze z uwagi 
na coraz większe problemy wynikające z wnętrza firmy jak i otoczenia zewnętrznego. Postępujące 
przeobrażenia gospodarcze oraz systemowe w kraju powodują, że sprawdzający się na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat dotychczasowy model zarządzania jest nieefektywny. Podjęte działa
nia opierają się na rozpoznanych przyczynach słabości firmy, istniejących zasobach, jak i szansach 
rozwojowych, których wykorzystanie będzie możliwe dopiero poprzez odpowiednie zarządzanie. 

Dlatego istnieje duża determinacja przeprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych 
w Kompanii Węglowej i uzyskania w ich efekcie wymiernych korzyści zarówno dla spółki, jej pra
cowników jak i dla właściciela oraz szeroko pojętego otoczenia zewnętrznego. 
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The Planned Structural Changes in Kompania Węglowa S.A. 
More Effective Management 

Kompania Węglowa S.A. in order to improve i ts functioning has performed an assessment of the 
current situation and prepared a project of organisational changes the effect of which will consist in 
improvement of management effectiveness of the company. The suggested solution consists in se-
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paration o f management sphere from production processes by establishment o f four Production Cen
tres. Concentration of responsibilities for strategy and organisation of tasks associated with finan
ces management, coal sal es and securing of production in the Headquarters of the company will be 
the effect of implementation of the planned structural changes. The realisation of tasks connected 
with current coal production and i ts safeguarding will be concentrated in Production Centres. A sug
gested concept will create foundations for improvement o f the accomplished results, contributing to 
organisational effecti veness increase and improvement o f economic effectiveness o f the company. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Magda 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Utworzenie Centrum Wydobywczego "Mysłowice-Wesoła" 
w Mysłowicach 

Stanisław Gajos, Wojciech Dygdała, Jerzy Wilczkiewicz 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 

STRESZCZENIE: W referacie opisano uwarunkowania oraz przebieg tworzenia Centrum Wydo
bywczego , ,Mysłowice-Wesoła" w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Celem utworzenia przed
miotowego Centrum Wydobywczego było: efektywniejsze wykorzystanie złoża i zasobów ludz
kich, zmniejszenie kosztów produkcji oraz osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego brutto w la
tach 2007-2010 na poziomie zapewniającym jak najszybszą redukcję zobowiązat'J finansowych łą
czonych kopali'!. 

W pierwszej części referatu omówiono modele techniczno-organizacyjne kopali'! "Mysłowice" 
i "Wesoła". Następnie przedstawiono etapy tworzenia docelowego modelu techniczno-organizacyj
nego Centrum Wydobywczego. W poszczególnych etapach omówiono między innymi, sposób re
organizacji odstawy urobku, uproszczenie sieci wentylacyjnej, likwidację zbędnej infrastruktury po
wierzchniowej i dołowej, restrukturyzację zatrudnienia. W podsumowaniu pokazano prognozę efek
tu ekonomiczno-finansowego, który będzie można osiągnąć w wyniku przeprowadzonych dziahu'l 
restrukturyzacyjnych w KHW S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo. reorganizacja kopalń, model techniczno-organizacyjny kopalni 

WSTĘP 

Kopalnia "Mysłowice" od lat prowadziła eksploatację złoża w południowej części obszaru górni
czego z powodu znacznego sczerpania złoża w pozostałej części obszaru górniczego. 

Rozwój frontu eksploatacyjnego był mocno skrępowany z uwagi na następujące czynniki: 
l. Przebieg przez obszar górniczy kopalni autostrady A-4 od granicy wschodniej do granicy zachod-

niej, nad złożem przeznaczonym do eksploatacji . 
2. Filar ochronny szybu wentylacyjnego "Poludniowego". 
3. Skomplikowaną tektonikę. 

4. Trudne warunki geologiczno-górnicze wynikające z: 
- zaszłości eksploatacyjnych z ubieglych lat; 
- ograniczonej przestrzeni rozwoju frontu; 
- zagrożeń naturalnych; 
- dużego zagrożenia pożarami endogenicznymi -przykładem może być wystąpienie zagroże-

nia pożarowego w ścianach 401-G i 402-G w pokładzie 510 w lutym 2005 roku, które spo
wodowało utratę zdolności wydobywczych i trwale zakłóciło płynność wydobycia; 

- występujących opadów skał stropowych, konieczności przybierani<! spodka piaskowego oraz 
przejeżdżania frontem ścianowym przez nieczynne wyrobiska. · 

Powyższe czynniki w znacznym stopniu wyeliminowały eksploatację złoża systemem zawałowym, 
a stosowanie systemu eksploatacji z podsadzką hydrauliczną związane było z wysokimi kosztami. 
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Rys l. Pola eksploatacyjne KWK "Wesoła" i KWK "Mysłowice" 

Figure l. Mining areas of "Wesoła" and "Mysłowice" coal mines 
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W celu zachowania właściwych proporcji pomiędzy eksploatacją złoża systemem zawałowym 
i podsadzkowym i tym samym uzyskania optymalnych efektów ekonomiczno-finansowych eksploa
tacji kopalnia "Mysłowice", na przestrzeni ostatnich lat, otrzymywała do wyeksploatowania części 
złoża z sąsiedniego obszaru górniczego KWK "Wesoła". Pomimo tego rozwój frontu eksploatacyj
nego w kopalni "Mysłowice" był coraz trudniejszy. 

Ponadto rozwój eksploatacji w kierunku południowym powodował wydłużenie dróg dojścia za
łogi do przodków ścianowych i chodnikowych oraz tras odstawy urobku i transportu materiałów, 
co w konsekwencji miało przełożenie na skrócenie efektywnego czasu pracy i potrzebę zwiększe
nia ilości zatrudnionej załogi - zwiększenie ilości przodkozmian. 

Powyższe ograniczenia nie pozwalały na uzyskiwanie oczekiwanych postępów frontów ściano
wych i w konsekwencji na ustabilizowanie poziomu wydobycia na zakładanym poziomie. 

Spadek założonego poziomu wydobycia od marca 2006 roku oraz pogorszenie jakości produ
kowanego węgla miały negatywny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne kopalni "Mysłowice" . 

Sytuacja ekonomiczna kopalni ,,Mysłowice" stale się pogarszała, wzrastał stan zobowiązań wyma
galnych. 

Szczegółowa analiza sytuacji frontowej kopalni i realna projekcja rozwoju frontu wydobyw
czego do roku 2010 wskazywał a, że realny poziom wydobycia, jaki kopalnia może osiągać w la
tach 2006-2010 znacznie odbiega od założeń PTE 2006 i BP 2007-2010. 
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Wykres l. Porównanie wydobycia KWK "Mysłowice" planowanego w PTE 2006 r. i BP 
na lata 2007-2010 z wydobyciem realnym do osiągnięcia 

l 

Grap h J. Comparison o f the production planned for "Mysłowice" co al min e in i ts technical 
and economic plan for 2006 and its business plan for 2007-2010 with the realistic production potential 

Zarząd KHW S.A., obserwując pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalni "My
słowice", uznał, że dalsza jej samodzielna działalność w ramach Katowickiej Grupy Kapitałowej 
będzie powodowała obniżanie wskaźników techniczno-ekonomicznych i pogarszanie kondycji finan
sowej kopalni, a negatywne skutki tego stanu będą obciążać całą Spółkę. Biorąc pod uwagę doś
wiadczenia zebrane w procesie łączenia kopalń: "Wujek" i "Śląsk" oraz wyniki osiągane od chwili 
ich połączenia powstała koncepcja utworzenia Centrum Wydobywczego na bazie kopalni "Mysło
wice" i kopalni "Wesoła". 
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Rys. 2. Obszar górniczy łączonych kopalń 
Figtu·e 2. Lcase area o f the merged mines 
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Wykres 2. Zasoby operatywne KWK "Wesoła" i KWK "Mysłowice" 
Graph 2. Economic reserves o f ' 'Wesoła" and ''Mysłowice" coal mines 
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Dodatkowo za takim rozwiązaniem przemawiały następujące czynniki: 
a. Sąsiedztwo obszarów górniczych i wielkość zasobów. 
b. Istniejące już powiązania infrastruktury technicznej obu kopalń, tj.: 

- kopalnia "Wesoła" odprowadza powietrze z południowo-wschodniej części obszaru górni
czego na szyb , ,Południowy" ; 

- wykonanie kolejnych połączeń wentylacyjnych pozwoli na uproszczenie sieci wentylacyj
nej, poprawi warunki klimatyczne i zmniejszy zagrożenie pożarowe w KWK ,,Mysłowice" 

oraz pozwoli skuteczniej zwalczać zagrożenia metanowe i pożarowe ; 

- możliwość korzystania ze stacji odmetanowania kop. "Wesoła" przez kopalnię "Mysłowice" ; 

- możliwość korzystania z urządzeń podsadzki hydraulicznej z kopalni ,,Mysłowice" przez ko-
palnię "Wesoła" ; 

- łatwość odwrócenia odstawy i skierowania całości urobku z KWK ,,Mysłowice" na Zakład 
Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK "Wesoła" . 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Uchwałą nr 70112006 Zarząd Katowickiego Hol
dingu Węglowego S.A. od dnia 4.09.2006 roku rozpoczęto proces tworzenia drugiego Centrum 
Wydobywczego składającego się z kopalń : KWK "Wesoła" w Mysłowicach i KWK ,,Mysłowice" 
w Mysłowicach. 

Powstały w wyniku połączenia Zakład Górniczy nosił będzie nazwę: 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach . 

Celem utworzenia przedmiotowego Centrum Wydobywczego jest osiągnięcie dodatniego wyni
ku finansowego brutto w latach 2007-2010 na poziomie zapewniającym jak najszybszą redukcję 
zobowiązań wymagalnych. 

Zadanie to zostanie zrealizowane przez: 
l. W zakresie przychodów: 

- uzyskanie wydobycia w wysokości około 5 mln [Mg/rok] węgli niskosiarkowych o kalory
czności w miałach około 23 [MJ/kg] ; 

- osiągnięcie ceny na poziomie rentowności. 
2. W zakresie kosztów: 

obniżenie zatrudnienia w pionach administracyjnych w stosunku do stanu obecnego; 
- obniżenie zatrudnienia w związku z likwidacją infrastruktury powierzchniowej na terenie 

obecnej KWK "Mysłowice" oraz szybów "Jagiełło" i "Sas"; 
- obniżenie kosztów po zlikwidowaniu partii S (pokład 308, poz. 465 m) w KWK "Wesoła" ; 

- obniżenie kosztów mediów, związane z likwidacją obiektów powierzchniowych i ogranicze-
niem obszaru prowadzonej eksploatacji; 

- obniżenie kosztów w związku z likwidacją bocznic kolejowych; 
- obniżenie potencjalnych skutków szkód górniczych związanych z eksploatacją pod auto-

stradą A-4. 
Łączenie obu zakładów górniczych przebiegać będzie w trzech etapach. 

ETAPI 

Zadania związane z etapem I, to między innymi: 
l. Sprawy formalno-prawne wynikające z połączenia kopalń . 

a. Dokonanie stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Staty
styczny - Urząd Statystyczny w Katowicach. 

b. Przerejestrowanie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika ZUS. 
c. Dokonanie stosownych zmian w zakresie innych opłat (tj. opłata eksploatacyjna, podatek od 

nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty z tytułu ochrony środowi
ska, PFRON). 
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d. Powiadomienie osób prawnych, fizycznych i innych, z którymi kopalnie pozostają w sto
sunkach gospodarczych, o przejęciu praw i obowiązków przez nowopowstałąjednostkę or
ganizacyjną KHW S.A. 

e. Określenie struktury organizacyjnej KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach. 
f. W zakresie spraw produkcyjnych, ekonomiczno-handlowych i administracyjno-pracowniczych 

przygotowanie planu działań organizacyjnych odpowiednich komórek, zgodnego z nową struk
turą organizacyjną. 

g. Ujednolicenie procedur związanych ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 
2. Ujednolicenie i dostosowanie funkcjonujących regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenta

cj i i wewnętrznych aktów normatywnych. 
3. Przygotowanie wytypowanych działów do połączenia zgodnie z opracowanym nowym schema

tem organizacyjnym. 
4. Opracowanie modelu kopalni uwzględniającego nowe wyrobiska, konieczne dla przekierunko

wania odstaw taśmowych, przejęcia nadawy z Ruchu "Mysłowice" do Ruchu "Wesoła" i dla 
celów wentylacyjnych. 

\ 

Rys. 3 . Stan obecny układu odstawy 
Figure 3. The current haulage system layout 
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Rys. 4. Odstawa po zmodernizowani u 
Figure 4. Haulage system after the upgrade 
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Ponadto w tym etapie realizowane są również roboty górnicze związane z: 
wykonaniem upadowej odstawczej; 
drążeniem pochylni W-M; 
wykonaniem odstawy taśmowej w przekopie taśmowym A-D poz. 665 m i w upadowej od
stawczej; 
wykonaniem niezbędnych przebudów, pozyskaniem i zabudową w przekopie taśmowym do 
partii wschodniej przenośnika o szerokości taśmy 1400 mm. 
Po zakończeniu eksploatacj i ściany 731 prowadzone będą prace związane z "odwracaniem od-

stawy taśmowej" w upadowej 3 oraz magistrali wentylacyjnej IV-VI (Ruch Mysłowice) . 

W tym celu należy : 

przebudować niezbędne odcinki magistrali wentylacyjnej IV-VI i upadowej 3; 
"przekierunkować" urządzenia odstawcze w magistrali wentylacyjnej IV-VI i w upadowej 3; 
częściowo wymienić przenośniki taśmowe o szerokości 1000 mm na 1200 mm. 
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ETAP II 

Wykonanie powyższych prac stworzy możliwość przekierunkowania całej odstawy z Ruchu "My
słowice" na Ruch "Wesoła" . 

Konsekwencją tych działań będzie zatrzymanie wydobycia na szybie ,,Sas" i likwidacja Za
kładu Przeróbki Mechanicznej Węgla na Ruchu "Mysłowice". 

Porównując obecne wykorzystanie Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w obu kopalniach 
oraz koszty jednostkowe przeróbki węgla w oparciu o dane z 2006 roku (KWK , ,Mysłowice" 10,16 zł/t, 

KWK "Wesoła" 6,03 zł/t), wydaje się być uzasadnionym skierowanie całego wydobycia z obu Ru
chów na zakład przeróbczy Ruchu "Wesoła". 

Zapewnienie pewności ruchowej , wymaga przygotowania odstawy taśmowej dla ścian zlokali
zowanych w partiach: D-Zachód, D-Wschód i A-Wschód dla Ruchu "Wesoła". Wspomniana odsta
wa zlokalizowana będzie w chodniku taśmowym kamiennym zachodnim, upadowej taśmowej do 
pokładu 510 A, przekopie odstawczym A-D, pochylni I zach. w pokładzie 510. 

W tym celu należy: 
- wykonać przebudowę niezbędnych odcinków pod zabudowę napędów przenośników taśmowych ; 

- pozyskać i zabudować 6 kompletnych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm. 
Równocześnie z przedstawionymi powyżej pracami prowadzone będą roboty związane z prze

kierunkowaniem odstawy taśmowej z partii B-1, B-3, B-4 i A-Zachód poz. 665 m do poz. 465 m. 
Odstawa ta wyposażona zostanie w przenośniki odzyskane z likwidacji odstawy taśmowej z pokła
du 308 partii S poz. 465 m (KWK "Wesoła"). Wykonanie tego zadania jest niezbędne dla racjo
nalnego wykorzystania zdolności wydobywczych szybu "Karol" po zakończeniu eksploatacji po
kładu 308 na poziomie 465 m. 

Razem z pracami związanymi z odwracaniem odstawy prowadzone będą działania w zakresie: 
l. Zintegrowania sieci i systemów: 

- energetycznych, 
- informatycznych, 
- łączności, 

- dyspozytorskich. 
2. Pełnego wykorzystania zdolności maszyn i urządzeń: 

- stacji odmetanowania znajdującej się w KWK "Wesoła"; 
- leja podsadzkowego zlokalizowanego przy szybie "Wschodnim I" w KWK "Mysłowice" do 

celów profilaktyki przeciwpożarowej, izolacji zrobów i wypełnienia pustek poeksploatacyj
nych w KWK "Wesoła" . 

3. Tworzenie wspólnego planu inwestycyjnego ukierunkowanego na działania związane z: 
- budową nowej odstawy; 
- integracją istniejących sieci i systemów; 
- przygotowaniem nowych pól eksploatacyjnych; 
- modernizacją zakładu przeróbczego dla przejęcia całości wydobycia . 

4. Modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK "Wesoła" w zakresie: 
- dróg dojazdowych i placów składowych; 
- węzła załadunkowego wag samochodowych; 
- klasyfikacji końcowej; 
- wag załadunkowych. . 
Wykonanie upadowej odstawczej i pochylni wentylacyjnej W-M oraz w następnej kolejności 

likwidacja szybów ,,Łokietek" , ,,Jagiełło" i "Sas" wraz ze zbędnymi wyrobiskami na poziomie 500 m 
w KWK "Mysłowice", pozwoli na uzyskanie racjonalnego rozpływu powietrza i przyczyni się do 
rozkładu spadków potencjałów w podsieci szybu ,,Południowego", co korzystnie wpłynie na wenty
lacyjną prewencję zagrożenia metanowego i pożarami endogenicznymi. Wówczas też mogą zaist
nieć warunki do istotnego zmniejszenia energochłonności wentylacji głównej w tej podsieci. 

82 



Przekierunkowanie odstawy i zatrzymanie pracy zakładu przeróbczego pozwoli na rozpoczęcie 
następujących procesów: 
l. Likwidacji urządzeń zakładu przeróbczego ZMPW Ruch "Mysłowice". 
2. Likwidację szybów "Sas", "Jagiełło", ,,Łokietek" na Ruchu ,,Mysłowice". 
3. Połączenie sieci rurociągów przeciwpożarowych. 
4. Przekierunkowania wody pochodzącej z zatrzymanych głównych odwodnień przy szybie ,,Ło

kietek" w rejon szybu "Wschodniego II" Ruchu "Mysłowice" i wykorzystanie ich do celów po
żarowych. 

5. Skierowania nadmiaru wody pochodzącej z głównego odwadniania zlokalizowanego przy 
szybie "Wschodnim II" do chodników wodnych przy szybie ,,Bronisław" poziom 465 m w KWK 
"Wesoła". 

6. Skierowanie wody podsadzkowej z rejonów eksploatacyjnych bezpośrednio do pompowni głów
nej na poziomie 665 m KWK "Wesoła". Całość prac związana z przekierunkowaniem wody do 
celów przeciw pożarowych, technologicznych i odwadniających poprzedzona będzie odpowied
nimi analizami: 
- stanu czystości wód; 
- możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód; 
- określenia zapotrzebowania ilości wody; 
- stanu wyrobisk pod kątem możliwości zabudowy rurociągów; 
- możliwości wykorzystania wód dołowych do celów przeciwpożarowych. 

Restrukturyzacja zatrudnienia 
Stan zatrudnienia na koniec 2006 roku wyniósł 5959 osób. Docelowo w powstałym centrum będzie 
zatrudnionych około 5283 osoby. 

Obniżenie zatrudnienia osiągnięte zostanie poprzez: 
- wstrzymanie przyjęć na powierzchnię we wszystkich kopalniach; 
- bezwzględne przestrzeganie odejść na emerytury wszystkich osób nabywających uprawnienia 

emerytalne w połączonych kopalniach "Mysłowice" i "Wesoła". 
Wszyscy pracownicy dołowi będązatrudnieni w nowopowstałym Centrum Wydobywczym. 

ETAP III 

Etap III obejmujący pracę KWK , ,Mysłowice-Wesoła" po zakończonym procesie łączenia i likwida
cji majątku trwałego nieprzydatnego do funkcjonowania nowopowstałego Centrum Wydobywczego. 

PODSUMOW ANIE 

l. Powstanie nowej jednostki organizacyjnej: Centrum Wydobywczego nr 2 w wyniku połączenia 
KWK "Wesoła" z KWK "Mysłowice" w zakresie: 
- technicznym, 
- organizacyjnym, 
- bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji, 
- ekonomicznym, 

jest zasadne i wskazuje na możliwość uzyskania lepszych efektów ekonomicznych od sumy efek
tów jakie uzyskiwałyby kopalnie pracując oddzielnie. 
2. Powstanie Centrum Wydobywczego (KWK "Mysłowice-Wesoła") pozwoli zdecydowanie obni

żyć koszty: 
- administracyjne, 
- zatrudnienia, 
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- materiałowo-magazynowe, 

- związane z utrzymaniem infrastruktury produkcyjnej, 
- związane z podatkami, 
- działalnośc i finansowej . 

3. Nastąpi poprawa parametrów jakościowych miałów, co będzie miało istotny wpływ na średnią 
cenę zbytu węgla. 

4. Poprawie ulegną warunki bezp ieczeństwa kopalni w zakresie wentylacyjno-pożarowym. 
5. Zwiększy się elastyczność frontu eksploatacyjnego. 
6. Wskazany próg rentowności na tle prognozy wyników daje gwarancje poprawnego funkcjono

wania Centrum w przedstawianym okresie i dobre perspektywy w okresach następnych . 

7. Przewidywane przepływy pieniężne do roku 2010 wskazują na pełną możliwość spłaty obecnych 
wysokich zobowiązań obu kopalń. 

8. Uproszczenie struktury połączonych kopalń w latach następnych pozwoli lepiej wykorzystać 
majątek kopalni. 
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Graph 3. Gross income vs. unit production cost o f co al 

The Creation Processof the "Mysłowice-Wesoła" Coal Mining Centre 
in Katowicki Holding Węglowy S.A. 

The paper describes conditions and the creation processof the "Mysłowice-Wesoła" Coal Mining 
Centre in Katowicki Holding Węglowy S.A. The purposes of establishing the objective Coal Mine 
Centre were: the more effective exploitation of deposit and human recourses, the diminishing of the 
production costs and the achieving of the active gross financial outcome in the period of 2007-2010 
atthelevel which will assure the fastest as possible reduction of the liabilities of the eonjoint mines. 

The first part of the paper describes the organizational and technical models of the "Mysłowi
ce" and "Wesoła" coal mines. The next part shows the stages o f the creation o f the targeted organiza-
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tional and technical model of the Coal Mining Centre. The following parts discuss, among the others 
the method of the reorganization of the minded rock drawing, the simplification of the ventilating 
net, the liquidation o f the redundant surface and underground infrastructure and the restructuring of 
the employment. 

The summary shows the prognosis of the economic and financial effect that will be possible to 
attain as the result of the restructuring actions undertaken by KHW S.A. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Magda 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Ceny polskiego węgla energetycznego i koksowego 
na tle uśrednionych cen węgla importowanego 
do Unii Europejskiej 

Henryk Paszcza, Jerzy Wrześniewski 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Katowicach 

STRESZCZENIE: W artykule przeanalizowano krajowe dostawy oraz ceny węgla energetycznego 
przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej lub energii skojarzonej oraz węgla koksowego 
do produkcji koksu. 

Przeprowadzono porównanie w portach polskich cen polskiego węgla energetycznego oraz węg
la importowanego z krajów trzecich do Unii Europejskiej . 

W przypadku cen węgla koksowego dokonano porównania w portach polskich oraz w obrębie 
lokalizacji polskich koksowni i hut cen polskiego węgla z cenami węgla importowanego do Unii Eu
ropejskiej. 

Wykazano, że poziom cen polskiego węgla energetycznego w portach polskich w I półroczu 2006 
roku był konkurencyjny względem cen węgla importowanego. Cena polskiego węgla koksowego 
u odbiorców w I połowie 2006 roku była znacznie korzystniejsza niż węgla importowanego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel do produkcji energii elektrycznej lub skoj arzonej energii cieplnej 
i elektrycznej, tony ekwiwalentu węgla, cena dla standardowej jakości węgla koksowego 

l. WPROW ADZENIE 

Unijny akt prawny w postaci Rozporządzenia Rady UE 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku nakłada 
obowiązek monitorowania importu węgla z krajów trzecich przy założeniu, że przez cenę importo
wą należy rozumieć cenę bez cła i podatku na granicy Unii Europejskiej produktów węglowych 
wchodzących na obszar celny Wspólnoty, ustaloną w oparciu o tonę ekwiwalentu węgla prze
znaczonego do elektrowni oraz w oparciu o standardowy rodzaj węgla przeznaczonego do kok
sowni. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa członkowskie zostały zobowiązane do dostarczania da
nych charakteryzujących import węgla (ilość, cena, parametry jakościowe węgla) w terminie dwóch 
miesięcy po każdym półrocznym okresie sprawozdawczym, które następnie po weryfikacji przez 
Komisję Europejską i sporządzeniu informacji zbiorczych zamieszczane są (dla 15 oraz 25 krajów UE) 
na stronie internetowej Statystyki Międzynarodowej Unii Europejskiej EUROST AT przez Komisję 
do spraw Energii . 

Artykuł został opracowany przy wykorzystaniu opublikowanych w grudniu 2006 roku, na wy
żej wymienionej stronie internetowej, danych dotyczących cen węgla importowanego w I półroczu 
2006 roku do 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
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2. WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 

2.1. Cena polskiego węgla loco kopalnia 

Dla potrzeb analizy cen węgla energetycznego w kraju uzyskane w I półroczu 2006 roku ceny zby
tu zostały wyrażone w odniesieniu do l tony ekwiwalentu węgla, tj. do l tony węgla o wartości opa
łowej 29 302 kJ/kg. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Sprzedaż w kraju węgla kamiennego do odbiorców produkujących energię 
elektryczną i cieplną w I półroczu 2006 roku wyrażona w tonach ekwiwalentu węgla 
Table 2.1. Domestic sells o f co al production o f elcetricity and heat energy 

h 1 r 2oo6 · r 1 · 1 m t e st semester o m tons o coa eqUlva ent 

Średnia 
Wskaźnik 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość Wartość wartość 

Q'/29 302 
[ton] [tys. zł] opalowa Q' 

[kJ/kg] 
[kJ/kg] 

l 2 3 4 5 

l. 
Energetyka 

20 554 408 2 965 454,2 21 654 0,7390 
zawodowa 

2. 
Energetyka 

600 959 93 704,2 20 990 0,7163 
przemysłowa 

Ciepłownie 

3. przemysłowe 2 309 790 373 775,5 22 014 0,7513 
i komunalne 

4. Razem 23465157 3 432 933,9 21 672 0,7396 

Cena 
Ilość 

zbytu 
[tew] 

[złltew] 

6 7 

15 189 708 195,23 

430 467 217,68 

l 735 345 215,39 

17 355 520 197,80 

Z zestawienia wynika, że średnia cena zbytu (loco kopalnia) w przeliczeniu na tonę ekwiwalen
tu węgla w I półroczu 2006 roku wynosiła 197,80 zł. W odniesieniu do wyróżnionych grup odbior
ców wahała się ona od 195,23 złltew w przypadku energetyki zawodowej, do 217,68 zł!tew w przy
padku energetyki przemysłowej. 

Przy średnim w I półroczu 2006 roku kursie l EUR == 3,8872 zł, średnia cena węgła energety
cznego (loco kopalnia) w przeliczeniu na EUR wyniosła 50,885 EUR/tew. 

2.2. Cena węgla importowanego do krajów UE 

W I półroczu 2006 roku według statystyki międzynarodowej EUROST AT do 25 krajów UE zaim
portowano 73 389,5 tys. ton węgla energetycznego przeznaczonego do produkcji energii elektry
cznej oraz skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. W przeliczeniu na tonę ekwiwalentu 
węgla, ilość zaimportowanego węgla do krajów UE wyniosła 63 287,7 tys. tew. Oznacza to, że śred
nia wartość opałowa węgla importowanego do krajów UE wyniosła 25 269 kJ/kg. 

Średnia cena węgla importowanego (loco granica EU) przeliczona na l tew wyniosła 59,561 
EUR!tew. 

2.3. Analiza porównawcza cen polskiego węgla i węgla importowanego do UE 

Dla przeprowadzenia analizy porównawczej kształtowania się cen polskiego węgla kamiennego 
przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej lub do skojarzonej produkcji ciepła i energii elek
trycznej, na tle uśrednionych cen węgla importowanego do Unii Europejskiej, przyjęto następujące 
założenia: 

a. Import węgla do Folski w bilansie paliwowo-energetycznym nie odgrywa istotnej roli, ponie
waż w 2005 roku zaimportowano łącznie 3363,0 tys. ton węgla kamiennego (2495,0 tys. ton węg-
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la energetycznego i 868,0 tys . to n węgla koksowego), co w zużyciu krajowym (78 889,5 tys. 
ton) stanowi 4,3%, a w wydobyciu węgla handlowego (97 109,0 tys. ton) wynosi 3,5%. 

b. Z uwagi na to, że zespół portów Europy Północnej - Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia (ARA) 
leży najbliżej portów polskich oraz że szacunkowe możliwości importowe węgla tych portów 
ocenia się na około 50 mln ton przyjęto, że wyznaczony poziom cen węgla importowanego do 
krajów UE, obowiązujący również w portach ARA, stanowi wyjściową bazę dla oszacowania 
cen węgla importowanego do portów polskich. 

c. Urealnienie i stworzenie bazy porównawczej cen węgla zaimportowanego do Polski, przeprowa-
dzono poprzez doliczenie do ceny węgla w portach ARA kosztów: 

przeładunku tego węgla w portach ARA ze statków typu CAPE SIZE o ładowności powyżej 
100 tys. ton na statki typu FANAMAX o ładowności 60 tys. ton. Konieczność przeładunku 
węgla podyktowana jest utrudnieniami w transporcie morskim między Danią, a portami pol
skimi; 

- frachtu tego węgla do portów polskich. 
Powyższe założenia dotyczące węgla energetycznego zostały przyjęte również w przedstawio

nej analizie porównawczej dotyczącej cen węgla koksowego. 
Po uwzględnieniu założenia wymienionego powyżej w punkcie c, obliczono koszt transportu 

l tew węgla importowanego do portów polskich. Do obliczeń przyjęto, na podstawie danych przed
siębiorstwa WĘGLOKOKS S.A., że koszt przeładunku węgla ze statków CAPE SIZE na statki ty
pu FANAMAX wynosił 1,5 USD/Mg, a średni koszt frachtu morskiego na trasie porty polskie- ARA 
w I półroczu 2006 roku wynosił 7,68 USD/Mg. 

W przeliczeniu na EUR oraz tew, przy uwzględnieniu średniej wartości opałowej węgla impor
towanego do UE wynoszącej: 

Q1 = 25 269 kJ/kg i kursów walutowych: 
l USD= 3,1626 zł; 
l EUR = 3,8872 zł, 

średni koszt frachtu z ARA do portów polskich w I półroczu 2006 roku wynosił 6,264 EUR/tew, 
a koszt przeładunku węgla 1,415 EUR/tew. 

Tak więc średnia cena zbytu l tony ekwiwalentu węgla importowanego do UE na statku w por
tach polskich w I półroczu 2006 roku wyniosła 67,240 EUR/tew (59,561 EUR/tew + 6,264 EUR/tew + 
+ 1,415 EUR/tew) - tabela 2.2. 

Tabela 2.2. Ceny polskiego węgla energetycznego przeznaczonego na produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej na tle ceny importowej węgla energetycznego przeznaczonego do tych samych celów 
dostarczanego do Unii Europejski w I półroczu 2006 roku w porównaniu do I półrocza 2005 roku 
Table 2.2. Prices o f Polish s team co al for the production o f electricity and he at energy in comparison 
with prices o f s team co al imported to the European Unio n in the lst semester o f the 2005 and 2006 

EUR/tew 

Cena loco granica UE Cena polskiego węgla Różnice 

przeładunek 
cena fracht 

importowa w portach 
w portach w portach ARA 

w portach 
loco (przewóz 

polskich kol. 4- kol. 3 kol. 6-kol. 3 
ARA oraz fracht morski kopalnia kolejowy 

do portów polskich 
polskich i przeładunek) 

(na statku) 
(na statku) 

l 2 3 4 5 6 7 8 
I półrocze 2005 roku 

62,860 9,257 72,117 47,923 20,005 67,928 -24, 194 -4,189 
I półrocze 2006 roku 

59,561 7,679 67,240 50,885 22,610 73,495 -16,355 6,255 
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Dla potrzeb przeprowadzenia analizy porównawczej poziomu cen węgla importowanego do kra
jów UE oraz cen polskiego węgla na rynku krajowym - oprócz cen loco kopalnia, oszacowano po
ziom ceny polskiego węgla w portach polskich uwzględniając w jego cenie koszt transportu kole
jowego z kopalń oraz przeładunek na statek. 

Orientacyjne koszty transportu węgla kamiennego (bez upustów) z kopalń Górnośląskiego Zagłę
bia Węglowego do portów Świnoujścia i Gdańska (580 km) określono według danych największe
go kolejowego przewoźnika węgla kamiennego PKP CARGO S.A., które wynoszą łącznie z opłatą 
za przeładunek 65 zł/tonę, tj. 16,722 EURJtonę, co w przeliczeniu na tew wynosi (16,722/0,7396) 
22,610 EURJtew. 

Po uwzględnieniu kosztów transportu, różnica między ceną węgla energetycznego przeznaczo
nego na produkcję energii elektrycznej oraz skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej loco 
granica UE z krajów trzecich, a ceną polskiego węgla w portach polskich (cena loco kopalnia po
większona o koszty transportu i przeładunku na statek) przedstawiono w tabeli 2.2. 

Jak wynika z powyższej tabeli średnia cena polskiego węgla energetycznego przeznaczonego 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w I półroczu 2006 roku w warunkach porównywalnych 
w portach polskich była wyższa o 6,255 EURJtew od ceny węgla przeznaczonego do tych samych 
celów i zaimportowanego do UE z krajów trzecich. 

W celu pogłębienia zagadnienia konkurencyjności polskiego węgla względem węgla importo
wanego, przeprowadzono dodatkową analizę poziomu cen węgla importowanego oraz krajowego 
w porcie w wagonie kolejowym. W związku z tym cenę węgla importowanego zwiększono o koszt 
rozładunku ze statku do wagonu, a w przypadku polskiego węgla uwzględniono jedynie koszt trans
portu kolejowego do portów polskich (bez załadunku na statek). 

Założono, że koszt wyładunku ze statku na wagon jest równy kosztowi załadunku z wagonu na 
statek. 

Przyjmując dane PKP CARGO S.A., że średni koszt przeładunku z wagonu na statek (w prze
liczeniu na tew) jest równy 3,130 EURJtew, otrzymano następujące poziomy cen: 
- cena węgla importowanego 70,370 EURJtew (67,240 EURJtew + 3,130 EURJtew); 
- cena węgla polskiego 70,365 EURJtew (73,495 EURJtew- 3,130 EURJtew). 

W związku z powyższym w I półroczu 2006 roku w porcie polskim w wagonie kolejowym, śred
nia cena węgla importowanego była równa średniej cenie polskiego węgla. Oznacza to, że w I półro
czu 2006 roku polski węgiel energetyczny był nadal konkurencyjny względem węgla importowa
nego na całym terytorium kraju. 

3. WĘGIEL DO KOKSOWANIA 

Średnia cena (loco kopalnia) węgla do koksowania sprzedawanego w kraju do koksowni o para
metrach: W (wilgoć) - 8,3%, A (popiół w stanie suchym) - 6,9 o/o, V (części lotne w stanie su
chym)- 27,4%, S (siarka w stanie suchym)- 0,59%, wyniosła 279,43 zł/tonę . Przy średnim kur
sie EURJzł w pierwszym półroczu 2006 roku (3,8872 zł) średnia cena w przeliczeniu na EUR wy
niosła 71,885 EURJtonę. 

Średnia cena importowa (loco granica EU) węgla do koksowania, przeznaczonego na produkcję 
koksu w 25 krajach UE w I półroczu 2006 roku dla węgla standardowego o parametrach: (W (EO) 
- 8,0%, A (CO)- 7,5%, V (MO)- 26,0%, S (SO)- 0,8%) wyniosła 105,337 EURJtonę. Po uwzględ
nieniu kosztów frachtu morskiego i przeładunku (6,623 EURJtonę) cena importowa standardowego 
węgla do koksowania w portach polskich wynosiła: 111,960 EURJtonę (105,337 EURJtonę + 6,623 
EURJtonę). 

Według Rozporządzenia Rady UE 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku dotyczącego monitorowa
nia przez UE importu węgla pochodzącego z krajów trzecich dla skalkulowania średniej wartości 
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ceny importowej danego kraju, cena importowa węgla koksowego powimza być przekształcona do 
węgla standardowego z uwzględnieniem następujących zależności: 

- wilgoć (EO): cenę należy skorygować o l% dla każdej zmiany o l f!o; 
- popiół (CO) w stanie suchym: cenę należy skorygować o 2% dla każdej zmiany o l%; 
- części lotne (MO) w stanie suchym: cenę należy skorygować o 0,3% dla każdej zmiany l%; 
- siarka (SO) w stanie suchym: cenę należy skorygować o 5% dla każdej zmiany o lo/o . 

Uwzględniając powyższe, formuła dla obliczania ceny l tony polskiego węgla standardowego 
przyjmuje postać : 

PO = Px {l + 11100 [(E- EO) + 2 (C- CO)+ 0,3 (M- MO)+ 5 (S- SO)] }, 

gdzie: PO- średnia cena importowa doprowadzona do warunków standardowych (węgla standar
dowego), E, C, M, S- parametry jakościowe węgla importowanego, EO, CO, MO, SO- parametry 
jakościowe węgla standardowego. 

Przyjmując parametry jakościowe polskiego węgla koksowego uzyskane w I półroczu 2006 ro-
ku, cena polskiego węgla doprowadzona do warunków węgla standardowego wyniosła: 

PO = 71,885 {l + 11100 [(8,3 - 8,0) + 2 (6,9- 7 ,5) + 0,3 (27 ,4- 26,0) + 5 (0,59 - 0,80))}; 
P0=71,885 {l+ 1/100[0,3-1,2+0,42-1,05]}; 
PO = 71,885 {l+ 1/100 [- 1,53)}; 
PO = 71,885 {l- 0,0153 ); 
PO = 71,885x0,9847 = 70,785 EURJtonę (węgla standardowego). 
Koszty transportu węgla kamiennego z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do portów 

Świnoujścia i Gdańska (580 km), określone według danych największego kolejowego przewoźnika 
węgla kamiennego, które wynoszą łącznie z opłatą za przeładunek 65 zł/tonę, tj. 16,722 EURJtonę. 

Po uwzględnieniu kosztów transportu, różnice między ceną węgla importowanego do koksowa
nia loco granica UE, a ceną polskiego węgla (cena loco kopalnia powiększona o koszty transportu 
i przeładunku na statek) przedstawiono w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Ceny polskiego węgla do koksowania na tle ceny importowej węgla do koksowania, 
dostarczanego do Unii Europejskiej w I półroczu 2006 roku w porównaniu do I półrocza 2005 roku 
Table 3.1. Prices of Polish coking coal for the production of coke in comparison with the prices 
o f co king coal delivered for the same purposes to the European Unionin the !s t semester o f 2005 and 2006 

EUR/tonę 

Cena loco granica UE Cena polskiego węgla Różnice 

przeładunek 
fracht 

w 
cena cena 

w w portach ARA 
importowa loco w warunkach (przewóz 

portach 
kol. 5- kol. 7-

portach oraz fracht 
w portach kopalnia węgla standar- kolejowy 

polskich 
-kol. 3 -kol. 3 

ARA morski do 
polskich do we go i przeładunek) 

(na 
portów polskich statku) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

I półrocze 2005 roku 

77,357 7,998 85,355 99,985 98,965 14,706 113,671 13,610 28,316 

I półrocze 2006 roku 

105,337 6,623 111,960 71,885 70,785 16,722 87,507 -41 , 175 -24,453 

Uwzględniając fakt, że większość polskich koksowni i hut zlokalizowana jest w odległości około 
120 km od producentów (kopalń) węgla kamiennego, przeprowadzono dodatkowo obliczenia ceny 

91 



zbytu węgla koksowego importowanego oraz ceny węgla polskiego u tych odbiorców. W tym celu 
- cenę węgla importowanego do koksowania loco granica UE ( 111,960 EUR/tonę) zwiększono o kosz
ty przeładunku ze statku na wagon kolejowy- według PKP CARGO- 9,00 zł/tonę, tj . 2,315 EUR/tonę 
oraz o koszty transportu na odległość 460 km, który wynosi 51,552 zł/tonę, tj . 13,262 EUR/tonę. 
W efekcie w obrębie koksowni i hut uzyskano cenę węgla importowanego w wysokości 127,537 
EUR/tonę ( 111,960 EUR!tonę + 2,315 EUR/tonę + 13,262 EUR/tonę). 

Cenę polskiego węgla do koksowania loco kopalnie polskie po uwzględnieniu korekty do warun
ków standardowych (70,785 EUR/tonę) zwiększono z kolei o koszty transportu na odległość 120 km, 
który wynosi 13,45 zł/tonę, tj. 3,460 EUR/tonę . W efekcie uzyskano cenę 74,245 EUR/tonę . 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w I półroczu 2006 roku cena polskiego węg
la koksowego u odbiorców była niższa o 53,292 zł/tonę, tj. o 41,8% od ceny węgla importowanego. 

PODSUMOW ANIE 

Dane o cenach węgla importowanego oraz cenach polskiego węgla energetycznego na statku w por
cie polskim za I półrocze 2006 roku pozwalają na sformułowanie następujących stwierdzeń i wnios
ków. 

Węgiel do celów energetycznych 

l. Cena zbytu loco kopalnia polskiego węgla energetycznego przeznaczonego do produkcji ener
gii elektrycznej i cieplnej w I półroczu 2006 roku była niższa o 16,355 EUR/tew od urealnionej 
ceny importowej loco granica UE, tzn. ceny importowej loco granica UE powiększonej o koszty 
przeładunku i frachtu z portów ARA do portów polskich. 

2. W I półroczu 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 wystąpiło obniżenie 
ceny węgla energetycznego importowanego z krajów trzecich do portów ARA o 3,299 EUR/tew, 
tj. o 5,2%. Cena polskiego węgla energetycznego portach krajowych w tym okresie wzrosła 
o 5,567 EUR/tew, tj. o 8,2%. Wzrost ceny węgla w portach polskich wynikał ze wzrostu ceny węg
la loco kopalnia o 2,962 EUR/tew, tj. o 6,2% oraz wzrostu frachtu o 2,605 EUR/tew, tj. o 13,0%. 

3. Średnia cena polskiego węgla energetycznego w I półroczu 2006 roku w warunkach porówny
walnych w portach krajowych była wyższa o 6,255 EUR/tew od ceny węgla energetycznego 
zaimportowanego do UE z krajów trzecich. 

4. Równość cen w porcie polskim w wagonie kolejowym oznacza, że każde zwiększenie ceny pols
kiego węgla energetycznego powyżej tego poziomu będzie powodowało utratę konkurencyjno
śc i polskiego węgla wobec węgla energetycznego, który mógłby zostać zaimportowany z krajów 
trzecich poprzez porty ARA do Polski. 

Węgiel do koksowania 

l. Średnia cena importowa (loco granica UE) w portach polskich węgla do koksowania w I pół
roczu 2006 roku dla węgla standardowego jest wyższa od ceny polskiego węgla do koksowania 
(loco kopalnia) doprowadzonego do warunków standardowych o 41,175 EUR/tonę (111,960 
EUR/tonę -70,785 EUR/tonę). 

2. Średnia cena importowa (loco granica UE) w portach polskich węgla do koksowania w I półro
czu 2006 roku dla węgla standardowego jest wyższa od ceny polskiego węgla do koksowania 
po uwzględnieniu korekty do warunków standardowych oraz kosztów transportu i przeładunku 
do portów polskich o 24,453 EUR/tonę (11 1 ,960 EUR/tonę- 87 ,507EUR/tonę). 

3. Średnia cena importowa (loco granica UE) węgla do koksowania w I półroczu 2006 roku po
większona o koszty transportu na odległość 460 km (minimalna odległość, na jaką należałoby 
dostarczyć zaimportowany węgiel dla zaopatrzenia polskich koksowni) jest wyższa od ceny pol
skiego węgla do koksowania przy uwzględnieniu korekty obliczeń do warunków standardowych 
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oraz kosztów transportu dla krajowego odbiorcy węgla do koksowania oddalonego o 120 km od 
rejonu kopalń węgla koksowego o 53,292 EUR/tonę (127,537 EUR/tonę -74,245 EUR/tonę). 

4. W porównywalnych okresach półroczy lat 2005 i 2006, w I półroczu 2006 roku nastąpił dyna
miczny wzrost o 27,980 EUR/tonę, tj. o 36,2% ceny węgla do koksowania importowanego z kra
jów trzecich do portów ARA. Cena polskiego węgla do koksowania portach polskich w tym 
okresie obniżyła się o 26,164 EUR/tonę tj . o 23,0%. 
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Prices of Polish Steam and Coking Coal in Comparison 
with the Average Prices of Coal Imported to the Buropean Union 

The paper presents the domestic supplies and prices both the Polish steam coal for the production 
of elcetricity or for combined heat and power generation and coking coal for the production of co
ke. Comparison was made at the Polish ports between the prices o f Polish s team co al and the prices 
of steam coal imported from the third countries to the European Union. In the care of prices of co
king coal comparisons were made at the Polish ports and at the locations of Polish coking plans and 
steelworks. I t was shown that the price levels of Polish and imported stream coal at the Polish ports 
in the lst semester of 2006 were comparable. Prices of Polish coking coal at the purchasers' Jocations 
in the 1st semester of 2006 were significantly favourable than prices of imported coal. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

System łączności radiowej w Oddziałach Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Andrzej Niechwiej 
KGHM "Polska Miedź" S.A., Lubin 

Jan Moszumański 
!NOVA Centrum Innowacji Technicznych, Spółka z o. o., Lubin 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono nowoczesny system dołowej łączności radiotelefo
nicznej z wykorzystaniem przewodu promieniującego i trankingowych stacji czołowych, który jest 
wdrażany w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A .. Zaprezentowano jego architekturę, funkcje 
i perspektywy rozwoju oraz omówiono doświadczenia z jego eksploatacji w warunkach dołowych 
kopalń. 

SŁOWA KLUCZOWE: Łączność radiowa w kopalni, przewód promieniujący, system trankingowy 

l. WSTĘP 

W Centrum Innowacji Technicznych INOV A opracowano nową generację systemu radiowej łą

czności trankingowej pod ziemią o nazwie DOTRA. Pod koniec 2003 roku uruchomiono i oddano 
do użytku w 0/ZG "Lubin" pierwszy odcinek systemu o długości 19 km. W bieżącym roku oddano 
do użytku kolejny odcinek 20 km trasy w 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice". Do budowy systemu 
zastosowano podzespoły wiodących firm w tej branży na świecie. Rok 2004 zaowocował opraco
waniem systemu radiowej łączności dołowej dla potrzeb ratownictwa górniczego DOTRA-R. 

2. SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI WYKORZYSTYWANE 
W KOPALNIACH KGHM "POLSKA MIEDŹ" S.A. 

Systemy łączności wykorzystywane w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. obejmują: 
- łączność telefoniczną ogólnokopalnianą z centralą telefoniczną abonencką na powierzchni; 
- ogólnokopalniany system alarmowo-rozgłoszeniowy (STAR); 
- systemy łączności lokalnej zastosowane na trasach: 

- ciągów przenośników taśmowych, 

- przewozu szynowego; 
- systemy sterowania i transmisji danych, wykorzystujące istniejące tory transmisyjne łączności 

przewodowej. 
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3. CEL BUDOWY SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI POD ZIEMIĄ 

Budowa systemu łączności pod ziemią ma celu: 
- podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi dzięki usprawnieniu systemu łączności indywidualnej 

i grupowej oraz stworzenie możliwości lokalizacj i użytkownika lub maszyny; 
uzyskanie szybkiego i bezpośredniego kontaktu z pracownikami umożliwiającego szybsze po
wiadamianie załogi o występujących zagrożeniach i sprawniejsze jej wycofanie; 
usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych na dole kopalni; 
usprawnienie organizacji pracy oddziałów wydobywczych w celu zwiększenia ich wydajności ; 

przyspieszenie reakcji na zakłócenia w pracy urządzeń oraz skrócenie czasu usuwania awarii, 
co pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania służb utrzymania ruchu; 
podniesienie dyspozycyjności i niezawodności pracy maszyn ciężkich, usprawnienie serwisu, 
wydłużenie okresów międzyremontowych maszyn; 
poprawa organizacji pracy i szybkości działania służb utrzymania ruchu (podsadzka, przewóz, 
transport poziomy i pionowy, służby elektryczne, strzałowe, itp.); 
uzyskanie dwukierunkowej transmisji sygnałów dla potrzeb monitoringu i sterowania urządze
niami ruchomymi. 

4. ARCHITEKTURA SYSTEMU DOTRA 

4.1. System DOTRA 

System DOTRA przeznaczony jest do pracy w miejscach, gdzie ograniczona jest wolna propagacja 
fal radiowych, a w szczególności w wyrobiskach górniczych pod ziemią, sztolniach, tunelach, ha
lach produkcyjnych, itp. 

Rys. l. Trankingowa stacja czołowa 
Figure l . Trunking base station (headend) 
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System umożliwia połączenie pomiędzy radiotelefonami noszonymi, przewoźnymi oraz bazo
wymi. Możliwa jest również opcja podłączenia systemu do centrali telefonicznej, co pozwala na 
komunikację radiotelefonów trankingowych z telefonami i odwrotnie. Radiotelefony pracujące w ra
mach tego systemu mają możliwość indywidualnego połączenia się z każdym terminalem radiote
lefonicznym, wywołani a grupy radiotelefonów, rozgłoszenia komunikatów i przesyłania informacji 
tekstowych (SMS) . 

Oprócz łączności głosowej system przystosowany jest do transmisji sygnałów video z kamer 
telewizji przemysłowej. Układ łącza cyfrowego umożliwia także stosowanie funkcji radiowego ste
rowania i monitorowania obiektów ruchomych i nieruchomych. 

Stacja czołowa oraz radiotelefon bazowy zasilane są napięciem sieciowym 230 V, a radiotele
fony przewoźne oraz noszone napięciem stałym odpowiednio o wartości 13,5 V i 9,5 V. Nadajniki 
urządzeń nadawczo-odbiorczych, charakteryzują się maksymalną mocą wyjściową wynoszącą do 
0,5 W (w przypadku stacji czołowej moc ta, jest regulowana od 0,5 W w dół). 

Maksymalna długość systemu antenowego może wynosić około l 00 km. System może praco
wać w zakresie zmian temperatur od -l 0°C do +40°C, przy wilgotności względnej powietrza do 93%. 

System DOTRA zbudowany jest w oparciu o trzy podstawowe elementy: 
l. Trankingowa stacja czołowa- spełniająca funkcje wielokanałowej stacji retransmisyjnej, składa

jąca się z: 
- sterownika trankingowe go, którego zadaniem jest administrowanie łącznością w systemie, ewi

dencjonowanie radiotelefonów i nadawanie im odpowiednich uprawnień oraz realizowanie 
połączeń ; 

- zespołu nadawczo-odbiorczego, pełniącego rolę retransmitera przy połączeniach radiotele
fonicznych ; 

- demodulatora video do odbierania i przetwarzania sygnałów video (opcja); 
- interfejsu telefonicznego, pełniącego rolę elementu umożliwiającego połączenie systemu 

DOTRA z kopalnianą centralą telefoniczną; 
- modułu zasilacza, dostarczającego napięcie robocze wszystkim elementom stacji czołowej. 

oraz pierwszym wzmacniaczom systemu antenowego. 

2. System antenowy- którego zadaniem jest rozsyłanie sygnału wysokiej częstotliwości w chodni
kach kopalń, tunelach, itp., składającego się z: 
- współosiowego przewodu promieniującego, ułożonego w chodnikach, w których ma być 

zapewniona łączność radiowa; 
- wzmacniacza lub wzmacniaczy dwukierunkowych, ULA VD, umieszczonych wzdłuż drogi 

prowadzenia przewodu promieniującego i stanowiących jego integralną część ; 

- rozgałęźnika lub rozgałęźników, UBU l i UBU2, używanych do rozgałęzienia przewodu pro-
mieniującego tam gdzie zachodzi taka potrzeba; 

- terninatara lub terminatorów końcowych UTB; 
- anteny, ewentualnie anten; 
- przyłącza lub przyłączy video UBU3, służących do podłączenia zmodulowanego sygnału 

video z kamery przemysłowej; 
- zasilacza lub zasilaczy UPC, posiadających wewnętrzne buforowe zasilanie awaryjne, umoż

liwiające prace systemu po zaniku zasilania przez okres około 4 godzin; 
- łączników UJB pełniących funkcję mufy (wykorzystywanych jako zespół naprawczy prze

wodu promieniującego) . 

3. radiotelefonów - umożliwiających bezprzewodową komunikację głosową, a także przesyłanie 
wiadomości tekstowych. 
W zależności od potrzeb stosuje się radiotelefony: 
- bazowe- instalowane w komorach ze stałą lub czasową obsługą, które posiadają własny za

silacz oraz buforowe zasilanie akumulatorowe; 
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przewoźne- instalowane w pojazdach i zasilane ze źródeł napięcia na nich dostępnych. Ko
munikacja odbywa się przy zastosowaniu małogabarytowej - kopułkowej anteny nadawczo
odbiorczej, zamontowanej na zewnątrz kabiny operatora; 

- noszone- które są urządzeniami przenośnymi, posiadającymi własne źródło zasilania (aku
mulator) oraz antenę . 

Rys. 2. Element systemu antenowego- wzmacniacz 
Figure 2. Element o f the anten na system- amplifier 

Rys. 3. Radiotelefon przewoźny, noszony i stacja bazowa 
Figure 3. Radios- portable, mobile and stationary 

Podstawowym elementem identyfikującym system DOTRA jest system antenowy, trankingowa 
stacja czołowa oraz terminale radiotelefoniczne (radiotelefony: bazowe, przewoźne i noszone). Głów
nym elementem systemu antenowego jest współosiowy przewód promieniujący oraz wzmacniacze 
dwukierunkowe. Możliwe jest zastosowanie elementów, które umożliwiają dowolną rozbudowę 
systemu. Należą do nich: kolejne wzmacniacze i rozgałęźniki . Modułowa budowa systemu umoż
liwia jego łatwą rozbudowę oraz konfigurację, w zależności od potrzeb i warunków, w jakich sys
tem będzie pracował. W każdej konfiguracji możliwe jest zastosowanie opcji interfejsu telefonicz
nego do połączeń z telefonami. 
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System może być budowany w układzie: 
prostym, 
złożonym, 

wielokrotnie złożonym, 
z autorewersją. 
Prosty system stanowi jedną linię przewodu promieniującego, zaopatrzonego we wzmacniacze 

dwukierunkowe, co pewien (z góry) ustalony odcinek. W układzie tym nie występują rozgałęzienia. 
W układzie rozgałęzionym system zapewnia łączność w chodnikach bocznych, co pozwala na 

pokrycie zasięgiem chodników odchodzących na boki na większe odległości. 
Układ wielokrotnie rozgałęziony charakteryzują wielokrotne rozgałęzienia, co umożliwia roz

syłanie sygnału na większym oddziale kopalni. W celu rozgałęzienia sygnałów stosuje się rozgałęź
niki UBUl i UBU2. 

Przykład podstawowej konfiguracji systemu przedstawiono na rysunku 4. 

Do centrali PSTN 

Do centrali PSTN 

Trankingowa 
stacja 

czołowa 

77?9' 

EJ 
Przewód promieniujący 

Wzmacniacz 
dwukierunkowy 

Rys. 4. Przykłady budowy systemu DOTRA 
Figure 4. Example o f system' s structure 

u 
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Terminator końcowy 
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Rys. 5. Typy przewodów promieniujących 
Figure 5. Types o f leaky feeder 

Rys. 6. Elementy sytemu antenowego: wzmacniacz z rozgałęźnikiem, terminator 
Figure 6. Elemen ts o f the antenna system: ampli fi er with singlebranch unit and termination box 

4.2. ?odstawowe funkcje systemu DO TRA 

Łączność w wyrobiskach górniczych, sztolniach, tunelach i halach produkcyjnych; 
łączność między radiotelefonami : noszonymi, przewoźnymi i stacjonarnymi; 
informacja o abonencie wywołującym i wywoływanym; 

- informacja o stanie naładowania baterii; 
informacja o poziomie odbieranego sygnału; 
zabezpieczenie kodowe; 
sygnalizacja wyjścia z zasięgu; 
wywołanie indywidualne; 
wywołanie grupowe; 
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- rozgłaszanie; 

- kolejkowanie wywołań; 
- wywołanie priorytetowe; 
- wywołanie alarmowe; 
- skrócone wybieranie; 
- przyłączenie do rozmowy; 
- przenoszenie numeru; 
- przenoszenie numeru przez osobę trzecią; 
- połączenie z telefonami; 
- wysyłanie komunikatów i informacji tekstowych; 
- przesyłanie sygnałów wizyjnych z kamer telewizji przemysłowej; 
- pozycjonowanie; 
- dowolne restrykcje wywołań; 
- wspomaganie komputerowe stanowiska dyspozytorskiego. 

4.3. Dołowy system łączności trankingowej dla potrzeb ratownictwa górniczego DOTRA-R 

System radiowej łączności DOTRA-R przeznaczony jest do zapewnienia łączności podczas prowa
dzenia akcji ratowniczych w kopalniach. Jego konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie, in
stalowanie i uruchomienie systemu w trudnych warunkach górniczych. System umożliwia także łą

czność w sztolniach, tunelach, halach i obiektach o dużej kubaturze. 
Zadaniem systemu jest zapewnienie łączności radiowej pomiędzy radiotelefonami noszonymi 

a konsolą dyspozytorską. System DOTRA-R pracuje w paśmie UHF, dzięki temu zasięg bezpośred
niej łączności w warunkach kopalń LGOM-u wynosi 250-700 m od anteny. Zasięg ten jest uzależ
niony, w dużym stopniu, od czynników związanych z umiejscowieniem anteny oraz od obudowy 
samego chodnika. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy chodniki pomiędzy radiotelefonem a stacją 
czołową mają duży przekrój i zawierają dużo metalowych elementów takich jak: rurociągi, szyny, 
kable energetyczne, itp. 

Modułowa konstrukcja systemu umożliwia szybkie zainstalowanie i uruchomienie systemu w trud
nych warunkach górniczych. 

System DOTRA-R składa się z następujących elementów: 
- przenośnej stacji bazowej wraz z zasilaczem; 
- przenośnej konsoli dyspozytorskiej z przyłączem do linii telefonicznej; 
- przewodu promieniującego; 

anteny kierunkowej i dookólnej; 
radiotelefonów noszonych. 
Wszystkie połączenia odbywają się przez stację bazową, która stanowi serce systemu DOTRA-R. 

Stacja bazowa zasilana jest z sieci 230 V lub z zasilacza z wewnętrznym akumulatorem o napięciu 
12 V, który pozwala na jej nieprzerwaną pracę przez minimum 10 godzin (w celu zwiększenia cza
su pracy można podłączyć większą i lość akumulatorów). 

Do stacji bazowej można podłączyć konsolę dyspozytorską, która umożliwia monitorowanie 
sprawności całego systemu jak również prowadzenie rozmów z radiotelefonami noszonymi . Prze
nośna konsola dyspozytorska posiada przyłącze do linii telefonicznej, co umożliwia zestawianie 
połączeń telefonicznych z radiotelefonami systemu. Jej zasilanie jest autonomiczne i wystarcza na 
około 24 godziny pracy. Konsola dyspozytorska, zainstalowana w miejscu kierowania akcją ratow
niczą, pozwala na prowadzenie akcji z bezpiecznego miejsca. Połączenie stacji bazowej z prze
nośną konsolą dyspozytorską stanowi przewód jednoparowy, który może mieć długość do 1000 m. 

Odpowiednia instalacja antenowa stanowi podstawę poprawnej pracy stacji bazowej. System 
antenowy dobiera się w zależności od czynników zewnętrznych, tak aby uzyskać pożądane efekty. 
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Do stacji bazowej podłączona jest kierunkowa, którą umieszcza się w chodniku w rejonie pro
wadzonej akcji ratowniczej . Antena skierowana jest w kierunku wyrobiska, w których prowadzona 
jest akcja. Stację bazową z anteną może łączyć przewód promieniujący o długości dochodzącej do 
1000 m. 

Rys. 7. Konsola dyspozytorska 
Figure 7. Dispatcher eonsole 

Rys. 8. Stacja bazowa oraz antena kierunkowa na stojaku 
Figure 8. Base station unit, directional antenna on the upright support 

Charakterystycznymi cechami systemu DOTRA-R są: 
- łączność w wyrobiskach górniczych pod ziemią, sztolniach, tunelach, halach, obiektach o dużej 

kubaturze; 
- możliwość dalszej pracy na kanale bezpośrednim po wyjściu zasięgu; 
- dowolna konfiguracja grup radiotelefonów współpracujących ze sobą; 
- możliwość prowadzenia połączeń telefonicznych (zestawienie połączenia na konsoli); 
- nasłuch prowadzonych rozmów na konsoli dyspozytorskiej; 
- informacja o stanie naładowania akumulatorów (a więc o czasie pracy układu). 
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5. DODATKOWE FUNKCJE SYSTEMUDOTRA I JEGO MOŻLIWOŚCI 

Jednym z przykładów są modemy telemetryczne. Służą one do zbierania i kontroli danych teleme
trycznych, jak i sterowania wybranych urządzeń, np. tam wentylacyjnych, wag, pomp, wentylato
rów, zaworów, urządzeń pomiarowych, rozjazdów kolejowych. 

Rys. 9. Zdalne sterowanie pomp i wentylatorów 
Figure 9. Remote eontroi of fans and pumps 

. .. .. 

· . .--.. 

Innym przykładem jest monitorowanie ludzi i maszyn pracujących w wyrobiskach podziem
nych. Informacja taka może być przekazywana do dyspozytora zakładu i wykorzystana np. w cza
sie akcji ratowniczej. Pracownicy mogą być także automatycznie zliczani przed wejściem na od
dział za pomocą rozstawionych bramek zliczających. 

Możliwe jest także monitorowanie newralgicznych miejsc na dole kopalni za pomocą kamer video 
transmitujących obraz za pośrednictwem kabla promieniującego. Nie jest wówczas potrzebne sztyw
ne spięcie kamery z linią transmisyjną, kamera może znajdować się w ruchu, np . zabudowana na 
maszynie górniczej. Obraz może wtedy być transmitowany, np. do dyspozytora kopalni. 

Rys. l O. Kamera 
Figure 10. Camera 
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6. DOŚWIADCZENIA EKSPLOAT ACYJNE 

Zastosowany w 0/ZG ,,Lubin" i 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" system dołowej łączności trankin
gowej DOTRA jest poligonem doświadczalnym dla sprawdzenia poprawności przyjętego rozwią
zania i stwarza kolejne możliwości wdrażania nowych, poprawiających bezpieczeństwo i wydajność 
rozwiązań teleinformatycznych. Aktualnie w zakładach górniczych trwają prace związane z monta
żem systemu na oddziałach wydobywczych, których zakończenie planowane jest na koniec 2007 
roku. 

Mając na uwadze dotychczas zdobyte doświadczenia z jego eksploatacji na oddziałach przewo
zu szynowego w 0/ZG ,,Lubin" i 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" można mówić o następujących 
efektach. 

Poprawa warunków BHP: 
- możliwość ciągłego kontaktu z załogą; 

- zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez zrozumiałą komunikację słowną; 
- skrócenie czasu alarmowania i powiadamiania załogi o zagrożeniach; 
- możliwość monitorowania stanu pracy maszyn i urządzeń; 
- szybki dostęp do informacji poprzez połączenia alarmowe, priorytetowe i przesyłanie wiadomo-

ści tekstowych. 
Efekty ekonomiczne: 

- maksymalne wykorzystanie taboru kolejowego poprzez skrócenie czasu przejazdu transportu 
z urobkiem lub materiałami- maszynista nie musi zatrzymywać elektrowozu i podchodzić do 
stacjonarnego telefonu przewozowego - komunikuje się z dysponentem i pozostałymi maszy
nistami w trakcie jazdy; 

- poprawa logistyki i zarządzania zasobami ludzkimi - każdy pracownik przewozu może być 
w stałym kontakcie z dysponentem i osobami dozoru ruchu; 

- możliwość efektywnego wykorzystania zdalnego sterowania rozjazdami kolejowymi . 
Dodatkową zaletą wdrożonego systemu jest pełna kompatybilność z istniejącą siecią na powierzch

ni LGOMnet, wykorzystywaną przez oddziały KGHM oraz firmy pracujące na terenie LGOM. 

PODSUMOW ANIE, WNIOSKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Przyjęte i sprawdzone w praktyce rozwiązania techniczne, szczególnie stosowane do zapewnienia 
łączności pod ziemią, upoważniają nas do dalszego rozszerzania i rozwijania łączności bezprzewo
dowej w górnictwie. Oprócz łączności głosowej, szczególnie przydatnej na frontach eksploatacyj
nych, może być rozwijana łączność do lokalizowania ludzi oraz sterowania i monitorowania ma
szyn i urządzeń . Ujednolicenie systemów łączności radiowej , zapewnienie im dalszego rozwoju 
pozwoli między innymi na wspomaganie prowadzonych akcji ratowniczych, a także poprzez us
prawnienie organizacji pracy wpłynie na obniżenie kosztów działalności wydobywczej kopalń. 
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Radiocommunication System for Mines of KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Modern radiocommunication system for mining based on the leaky feeder system and the trunking 
base station, installed in the Polish capper mines. It presents the architecture, functions, prospects 
of development and shares experience along i ts exploitation in underground mines. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Kierunki inwestowania górnictwa rud metali na świecie 

Cezary Bachowski, Jan Kudelko 
KGHM .. Cuprum" Sp. z o. o. Ce/ltrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław 

STRESZCZENIE: W artykule poddano analizie wydatki na eksplorację złóż metali nieżelaznych 
w latach 1997-2005. Szukano związku pomiędzy notowaniami giełdowymi metali bazowych, zło
ta i diamentów a wielkością budżetów eksploracyjnych. Przedstawiono kierunki inwestowania w uję
ciu geograficznym - z podziałem na państwa i regiony, górniczym- z podziałem na rynki metali
czne i niemetaliczne, rynkowym - z podziałem na wydatki ponoszone dla projektów w różnych fa
zach rozwoju (grassroots, late stage, minesite) . Ocenie poddano wielkość nakładów na eksplora
cję, w relacji do osiąganych zysków w 2004 roku, 18 wiodących producentów miedzi na świecie. 
Poddano w wątpliwość sposób kwalifikowania wydatków na rozwój i na eksplorację przez korpo
racje górnicze. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność prognoz analityków rynku, co do okresu wy
starczalności rozpoznanych zasobów i bogactw w istniejących kopalniach. 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploracja złóż, metale bazowe, złoto, budżety eksploracyjne, rozwój, pro
jekty górnicze typu grassroots, late stage, minesite 

l. WSTĘP 

Analiza kierunków inwestowania przez duże firmy górnicze oraz związanych z tym wydatków nie 
jest przedsięwzięciem łatwym ze względu na utrudniony dostęp do wiarygodnych materiałów źród
łowych. Najbardziej adekwatnym zasobem informacji , w tym przypadku, wydają się być raporty 
roczne oraz sprawozdania z działalności operacyjnej i inwestycyjnej firm górniczych, niestety częs
to niedostępne lub adresowane tylko do określonej grupy odbiorców. Liczne publikacje w periody
kach specjalistycznych, a także informacje podawane przez firmy doradcze i konsultingowe są częs
to niekompletne a zawarte w nich informacje w sposób znaczący różnią się między sobą. Skłania to 
do korzystania ze specjalistycznych baz danych i opracowań, do których jednak dostęp możliwy jest 
jedynie po uiszczeniu wysokich opłat. Również i te dane spotykają się z licznymi zastrzeżeniami 
firm audytorskich wykonujących przekrojowe sprawozdania i raporty, w których podkreślają man
kamenty i dużą dowolność interpretacj i, przez firmy górnicze, danych źródłowych w zakresie - stan
daryzacji przedstawianych informacji, metodyki obliczeń i sposobu udostępniani a informacji na te
mat wielkości bogactw i zasobów, nazewnictwa, kwalifikacji kosztów, itp . Przykładem może tu być 
interpretacja kwalifikowania środków przeznaczanych przez korporacje górnicze na eksplorację, 
w części przedsiębiorstw rozumianą jako wydatki na poszukiwania i rozpoznawanie złóż w innych 
jako wydatki na rozwój, w tym również na udostępnianie złóż w istniejących kopalniach. W jesz
cze innych sprawozdaniach informacje te są w ogóle pomijane. 

Przeanalizowane, dostępne witryny internetowe firm górniczych, publikowane przez nie rapor
ty roczne zawierają z reguły informacje ogólne, adresowane do obecnych i potencjalnych udziałow
ców, akcjonariuszy. Są to sprawozdania podsumowujące wyniki omawianego okresu, bez zagłębia-
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nia się w pomijane niekiedy świadomie szczegóły, mające na celu przedstawienie firmy w jak naj
lepszym świetle, co jest zrozumiałe i logiczne. 

W sposób jednoznaczny stwierdzono, że podstawowym, równoległym z prowadzeniem działal
ności operacyjnej sposobem na trwanie i rozwój firmy górniczej jest uzupełnianie bazy zasobowej 
w miarę jej sczerpywania. Na podstawie dostępnych danych analizowano udział wydatków na od
twarzanie potencjału rudy metali w odniesieniu do wyników finansowych uzyskiwanych przez świa
towych liderów w branży. Przytoczono sumaryczne zestawienia nakładów ponoszonych przez wio
dących producentów na projekty w fazach - realizowanej od podstaw (grassroots), w stadium za
awansowanym, poprzedzającym opracowanie studium wykonalności i rozpoczęcie produkcji (late 
stage) oraz prace eksploracyjne w istniejących kopalniach (minesite), w miarę prowadzonej eksploa
tacji. 

Poszukiwania baz danych i informacji skłoniły autorów pracy do oparcia się w głównej mierze 
na raportach i materiałach opracowanych przez kanadyjską specjalistyczną firmę Metais Econo
mics Group. W mniejszym stopniu posłużono się opracowaniem międzynarodowej instytucji kon
sultingowej PriceWaterhouseCoopers, gdyż czytając je odnosi się wrażenie, że źródłem zawartych 
w nim informacji w dużej mierze są raporty Metais Economics Group. 

2. BUDŻETY NA EKSPLORACJĘ GÓRNICZĄ W LATACH 1997-2005 

Hossa na wszystkich rynkach metali nieżelaznych skłania do wielkiego optymizmu. Ceny giełdo
we biją kolejne rekordy. Nierentowne dotąd działki górnicze bez trudu znajdują nabywców, którzy 
bez wahania oferują zawyżone kwoty pieniężne . Oczekuje się bowiem, że hossa potrwa nawet kil
kanaście lat. 

Nazbyt wybujałego optymizmu nie potwierdzały jednak dane dotyczące wydatków na eksplo
rację. Z informacji zawartych w tabeli l wynika, że w najlepszym 1997 roku (brak oficjalnego po
twierdzenia wyników roku 2006) wydatki na eksplorację wyniosły 5,2 mld $, były więc większe niż 
w 2004 i 2005 roku, lat wysokich notowań metali . Nie można przeceniać przyrostu procentowego 
w 2004 roku, w odniesieniu do roku 2003, wynoszącego 58 ,3%. Odpowiada to kwocie +1,4 mld$. 
Na zmiany procentowe trzeba patrzeć z ostrożnością i należy pamiętać o ich względnym charak
terze. 

Po okresie stagnacji w latach 1998-2003 nastąpił korzystny rok 2005. Prognozy roku 2006 z kwo
tą 7 ,l mld na eksplorację , świadczą już o wyraźnym trendzie wzrostowym i przekonaniu o długo
terminowej hossie na rynku metali. 

Tabela l. Szacunkowe budżety z przeznaczeniem na eksplorację w latach 1997-2005 
b d h 1997 2005 Table l. Approxtmate prospectmg u 1gets m t e years -

Rok Kwota pieniężna budżetu [mld$] Zmiana procentowa w stosunku Zmiana kwotowa w stosunku 
do roku poprzedniego do roku poprzedniego [mln $] 

2006* 7,1 +44,9 +2200 
2005 4,9 +28,9 +1100 
2004 3,8 +58,3 +1400 
2003 2,4 +26,3 +500 
2002 1,9 -13,6 -300 
2001 2,2 -15,4 -400 
2000 2,6 -7,1 -200 
1999 2,8 -24,3 -900 
1998 3,7 -28,8 -1500 
1997 5,2 +13,0 +600 

*Prognoza z ltstopada roku 2006. Zrodło: Metais Economtcs Group [4], [5], [lO]. 
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Analitycy Metais Economics Group [6] , [8], [lO] zwracają uwagę na fakt, że istotny wkład 
w znaczący wzrost budżetów eksploracyjnych w latach 2005 i 2006 mi ały firmy typu ,junior". Po
siłkując się zgromadzonym ad hoc kapitałem, pochodzącym ze sprzedaży akcji, potrafiły szybko 
rozgrzać koniunkturę. Były też sprawcami nagłaśniania hossy, gdyż przecież na tym zarabiają. Znacz
nie bardziej wstrzem i ęźliwe były firmy typu "senior". W roku 2005 przeznaczyły bowiem na eks
plorację niewiele więcej niż w latach poprzednich. 

W opracowaniach z lat 2003 [4] i 2004 [5] prognoza na 2005 rok była raczej ostrożna. Prze
widywano wzrost, ale rzędu od 15% do 22%. W roku 2005 wydatki na eksplorację miały wynieść 
nie więcej niż 4,6 mld$, czyli nadal miały być mniejsze niż w rekordowym 1997 roku. 

Zupełnie inaczej przedstawiały się fakty . W optymistycznym raporcie MEG z listopada 2005 ro
ku [7], prognoza na ten rok podnosiła wartość szacunkowego, sumarycznego budżetu na eksplorację 
do kwoty 5,1 mld$, zbliżając się tym samym do rekordowego roku 1997, w którym budżet ten wy
niósł 5,2 mld$. W omawianym materiale mówiono o znaczącym wzroście środków przeznaczo
nych na eksplorację złóż rud miedzi, natomiast rekordowe wzrosty prognozowane były dla cynku 
o 90% i niklu o 65%, w stosunku do roku 2004. 

W rzeczywistości budżet eksploracyjny roku 2005 zamknął się kwotą 4,9 mld $. Rodzi się py
tanie, jaką faktyczną kwotą wydatków na eksplorację, prognozowaną na 7,1 mld$, zamknie się rok 
2006. 

3. KIERUNKI INWESTOWANIA 

Kierunki inwestowania rozpatrzono w trzech aspektach: 
- geograficznym - z podziałem na regiony i państwa; 
- rynkowym - z podziałem na rynki metaliczne oraz niemetaliczne, a także z podziałem na ryn-

ki metali nieżelaznych ; 

- górniczym - z podziałem na rodzaje projektów górniczych. 
Dzięki raportom z kolejnych lat można prześledzić kierunki w okresie od 2002 do 2005 roku. 
Kierunki inwestowania z podziałem na regiony przedstawiono na rysunkach l a oraz l b. Widzi

my, że w roku 2005 większość inwestycji była lokowana w Ameryce Łacińskiej oraz w Kanadzie. 
Na miejscu trzecim znalazła się Afryka. W ostatnich latach, poczynając od roku 2003, znacząco 
spadł udział Australii a wzrósł Kanady. 
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PacificJSoutheast Asia 
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Rys. l . Budżety na eksplorację z podziałem na regiony. (Rok 2005- 1431 firm, budżet łączny 4,9 mld. USD). 
Źródło: Metais Economics [9] 
Figure l. Prospecting budgets per regions. (2005- 1431 compani es, aggregate budget of US$4.9 billion). 
Source: Metais Economics [9] 
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Nie mniej interesująco prezentuje się rysunku 1b. Największą dynamikę odnotowano w Reszcie 
Świata, chodzi tutaj o Chiny, Rosję oraz Mongolię. Wysoce popularna jest niezmiennie Ameryka 
Łacińska, natomiast w Australii odnotowuje stopniowy spadek nakładów na eksplorację. 

Przechodząc do kierunków inwestowanm z podziałem na państwa dysponowano danymi z 2005 
roku [9], ich obraz zamieszczono na rysunku 2. 

Other Countrles 
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Rys . 2. Budżet na eksplorację w lO państwach w roku 2005. Budżet lO krajów wynosi 3,4 mld. USD 
i stanowi 69% z całkowitego budżetu wynoszącego 4,9 mld. USD. Źródło: Metais Economics Group [9] 
Figure 2. Exploration budgets o f lO countries in 2005. The aggregate budget o f the ten countries was US$3 .4 
billi on and accounted for 69% o f the global spendings of US$4. 9 billion. Source: Metais Economics Gro up [9] 

Tradycyjnie trzy pierwsze miejsca zajęły: Kanada, Australia, oraz USA Rosja awansowała z siód
mego miejsca w 2004 roku na czwarte, a Meksyk wyprzedził RPA. Należy również odnotować nie
obecność Chin, które jeszcze rok wcześniej plasowały się na 11 pozycji . 

Przedstawione na rysunku 3 dwa kolejne wykresy prezentują wydatki na eksplorację złóż nie
metalicznych oraz rud metali kolorowych i dotyczą złota, diamentów, metali bazowych (miedź, ni
kiel i cynk) oraz platynowców, a w grupie "inne" mieszczą się m.in. srebro oraz kobalt. 

W 2005 roku odnotowano rekordowe wydatki na eksplorację w zakresie złóż metali podstawo
wych i diamentów. Złoto nadal było niekwestionowanym liderem, ale ciągle było poniżej najwyż
szej wartości z roku 1997 -blisko 3 mld$. Najmniejsze nakłady przeznaczono na metale z grupy 
platynowców (PMG). 
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Rys. 3. Podział budżetu na rynki podstawowe. 3A - Podział budżetu na rynki podstawowe w roku 2005 
(1431 tirm z budżetem na kwotę 4,9 mld. USD). 3B- Podział budżetu na rynki podstawowe w latach 2001-2005. 
Źródło: Metais Economics Group [9] 
Figure 3. Breakdown o f the budget per base minerał s. 3A - Breakdown o f the budget per base minerais 
in 2005 (1431 companies with aggregate spendings o f US$4. 9 billion). 3B - Breakdown o f the budget 
per base minerais in the years 200l-2005. Source: Metais Econornics Group [9] 

Na rysunku 3b widać, że wydatki na złoto po kilku Jatach ciągłego wzrostu spadły poniżej 50% 
wszystkich wydatków na eksplorację, do poziomu z roku 2003. Zwiększyły się nakłady na metale 
podstawowe w stosunku do dwóch poprzednich lat. 

W 2005 roku wydatki eksploracyjne na miedź stanowiły 57% całkowitych wydatków dla metali 
podstawowych. Eksploracja niklu wzrosła o 65% w stosunku do roku 2004, a wydatki na cynk zos
tały podwojone [7], [9] . 

Do omówienia pozostała kwestia rodzajów projektów górniczych i podział środków wydatko
wanych w poszczególnych grupach. W pracach Metais Economics Group [9] , [10] rozróżniono 3 
ich rodzaje- projekty realizowane "od podstaw" (grassroots), projekty w istn iejących kopalniach 
(minesite), oraz projekty w późnej fazie realizacji (late stage) . Do roku 2005 tendencje zmian w fi
nansowaniu poszczególnych rodzajów projektów były podobne . 
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Rys. 4. Podział budżetów na rodzaje projektów górniczych. Źródło: Metais Econornics Group [9], [10] 
Figure 4. Breakdown of spendings per mining project type. Source: Metais Economics Group [9], [lO] 
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Najwięcej środków pochłaniały projekty zwykłe, a najmniej modernizacyjne. 
W roku 2005 w projektach realizowanych od podstaw i projektach w istniejących kopalniach od

notowano niewielkie kilkuprocentowe spadki wydatków eksploracyjnych. Natomiast wzrost wydat
ków o około 5% nastąpił w projektach w późnej fazie realizacji. Utrzymuje się tendencja spadkowa 
wydatków na projekty realizowane od podstaw i wzrost nakładów na projekty w fazie zaawansowa
nej poprzedzającej podjęcie eksploatacji złoża Wytłumaczenie tej sytuacji nie jest trudne, trzeba je
dynie uwzględnić dwa fakty- znaczący wzrost cen metali oraz trudnośc i - nakłady i czas na od
krywanie nowych złóż. Wzrost cen sprawił, że sięgnięto po rozwiązania proste i szybkie. Dokona
no niezbędnych modernizacji w już działających kopalniach . Wdrożono też do realizacj i projekty 
dotąd nierentowne, lecz opracowane i zakończone . W wypadku projektów zwykłych utrzymała się 
natomiast dynamika normalna. Podyktowana była ona bowiem czynnikiem obiektywnym, jakim jest 
możliwość odkrycia nowego złoża. 

Na zakończenie tej <;;zęści rozważań obok wydatków na eksplorację postanowiono przedstawić 
też tendencje w zakresie przejmowania firm górniczych. Nie dotyczą one wprawdzie bezpośredniej 
działalności górniczej, lecz mieszczą się w temacie kierunków inwestowania. 
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Rys. 5. Transakcje wykupów i przejęć w górnictwie. Źródło: Metais Economics Group [2] 
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Figure 5. Acquisitions and takeovers in the mining industry. Source: Metais Economics Group [2] 

Analizowane informacje dotyczą lat 1995-2003. Widzimy, że najbardziej aktywne była dwa lata, 
a mianowicie rok 1996 oraz rok 2001. Dwa ostatnie lata można zaś nazwać spokojnymi . 

Rok 1997 był wymieniany wielokrotnie jako szczególny dla górnictwa, gdyż charakteryzował się 
intensywną działalnością eksploracyjną. Za szczególny uważany jest też rok 2004, gdyż po dłuż
szym okresie stagnacji ceny rynkowe wzrosły do poziomów dotąd nienotowanych. W obu wypad
kach nie znalazło to jednak odbicia w transakcjach wykupów i przejęć. Wprawdzie na rysunku 5, 
mk 2004 jest nieobecny, lecz wiadomo dzisiaj, że był podobny do roku 2003 [8]. 

4. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI WIODĄCYCH KORPORACH GÓRNICZYCH W ROKU 2004 

Sporo problemów przysporzyło wyodrębnienie wydatków na eksplorację . Widać to z zamieszczo
nych w tabeli 2 danych. Najlepszym odzwierciedleniem istniejących sprzeczności są policzone pro
centowe wskaźniki udziałowe. Część z nich nie przewyższa jednego procenta, inne wynoszą od kil
ku do kilkunastu procent. 
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Niestety informacje zawarte w tabeli 2 należy traktować z dużą rezerwą z powodu przytoczo
nych wyżej rozbieżności w interpretowaniu terminu eksploracja. Jednocześnie potwierdza się sfor
mułowane na początku rozważań zastrzeżenie, co do wiarygodności informacji prezentowanych 
przez Metais Economics Group. Jakość danych odbija się z kolei na wartości prowadzonej analizy. 

W sektorze górnictwa przyjmuje się, że 113 wypracowanego zysku powinna być przeznaczana 
na eksplorację [3] . Wydaje się jednak, że w przytoczonym sformułowaniu tkwi sporo nieścisłości. 
Po pierwsze, kategoria zysku powinna być dokładniej zdefiniowana. Po drugie, nie wiadomo czy 
podane kryterium musi dotyczyć każdego roku, oraz jak dalece mogą być tolerowane odstępstwa 
od kryterium. Po trzecie, czy wydatki na eksplorację mogą dotyczyć istniej ącej i działającej kopal
ni. W większości firm na świecie dotyczą one wyłącznie nowych przedsięwzięć górniczych. Chociaż 
rozwiązanie jest kontrowersyjne to przyjęto, że podstawą porównawczą wydatków na eksplorację 
jest wielkość EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. Wydatki 
na rozwój górnictwa będą zaś utożsamiane z finansowaniem eksploracji. Jak miarę porównawczą 
przyjęto procentowy, porównawczy wskaźnik udziałowy, będący ilorazem wydatków na eksplora
cję i EBITDA. Wytypowano 23 wiodące w 2004 roku firmy zajmujące się produkcją miedzi. W re
zultacie uzyskano informacje dotyczące 18 z nich. W części przypadków dane były niedostępne lub 
firmy zostały wchłonięte przez większe podmioty (WMC Resources). 

Tabela 2. Wyniki działalności wiodących korporacji górniczych w 2004 roku. Źródło: opracowanie własne 
na podstawie rocznych sprawozdań finansowych wymienionych korporacji górniczych 
Table 2. Financial results of leading mining corporations in 2004. Source: own research based 

o l bl' h d b h o on fmancia reports pu IS e JY t e mmmg groups 

Nazwa korporacji Siedziba zarządu EBITDA Eksploracja 
Wskaźnik 

udziałowy 
górniczej korporacji [mln$] [mln$] 

[%] 

Anglo American Londyn- U.K. 7110 120,0 1,69 
Antofagas ta Londyn- U.K. 1329 10,3 0,78 

BHP Billiton Melbourne- Australia 11446 20,0 0,17 
Codelco Santiago- Chile 4066 33,8 0,83 

Falconbridge Toronto - Kanada 932 20,0 2,15 
Freeport Nowy Orlean- USA 617 64,0 10,37 

Grupo Mexico Meksyk - Meksyk 1950 16,5 0,85 
Jiangxi Copper Jiangxi- Chiny b.d. 

Kazakhmys Ałma-Ata- Kazachstan 267 131,4 49,21 
KGHM 

Lubin- Polska 365 51 ,3 14,05 
"Polska Miedź" S.A. 

Konkola Copper Chinola- Zambia b.d. 
Nici co Teheran - Iran b.d. 

Noranda Toronto - Kanada 1879 42,5 2,26 
Norilsk Nickei Moskwa- Rosja 2475 146,0 5,90 

OK. Tedi Mining Tabubil - Papua Nowa Gwinea 150 21,0 14,00 
Phelps Dodge Phoenix - USA 1504 35,6 2,36 
Placer Dome Vancouver- Kanada 539 52,0 9,64 

Rio Tinto Melbourne - Australia 3621 45 ,0 0,12 
Southern Peru Copper Lima-Peru 994 172,0 17,30 

Teck Comince Vancouver- Kanada 1143 42,0 3,67 
Urals Mining V.P.- Rosja b.d. 

and Metais 
WMC Resources patrz BHP Billiton 

Xstrata Zug- Szwajcaria 2075 250,0 12,05 
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W tabeli 2 widzimy, że KGHM ,,Polska Miedź" S.A. plasuje się w grupie fi1m wiodących w eks
ploracji. Znając realia powstaje pytanie o przyczynę takiego postrzegania spółki przez światowych 
analityków. 

Okazało się, że sporo problemów przysporzyło wyodrębnienie wydatków na eksplorację . Widać 

to z zamieszczonych w tabeli 2 danych a najlepszym odzwierciedleniem istniejących sprzeczności 
są policzone wskaźniki procentowe. Część z nich nie przewyższa jednego procen ta. Inne z kolei są 
zbliżone do wielkości osiągniętej przez KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 

W wypadku pierwszym, z rocznych raportów korporacj i górniczych wynika, że brano pod uwa
gę tylko takie wydatki , które dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż. Takie ujęcie sprawia, że 
w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. zamiast wydatków na rozwój górnictwa należałoby uwzględnić wy
łącznie środki przeznaczone na projekt "Głogów Głęboki" . W efekcie uzyskujemy minimalne war
tości "wskaźnika udziałowego" eksploracji. Zauważmy również, że dochodzi również do pogłębie
nia sprzeczności z kryterium, iż wydatki na eksplorację powinny stanowić aż 30% wypracowanego 
zysku [3] . 

W drugim wypadku, przez eksplorację rozumie się wydatki na rozwój , w tym również i na udo
stępnianie złóż w istniejących kopalniach. Tak właśnie uczyniono w części omawianych korpora
cji, przy czym ich pochodzenie geograficzne nie ma znaczenia. Dodajmy, że wyłączono firmę Ka
zakhmys, gdyż wskaźnik 49,21 o/o jest stanowczo nieadekwatny do pozostałych i wydaje się być po
myłką lub przekłamaniem. 

By potwierdzić zaobserwowaną niezgodność oraz swobodę interpretacyjną odwołano się do op
racowania wykonanego przez PriceWaterhouseCoopers [6]. Badaniem objęto w nim 40 korporacji 
górniczych, które łącznie reprezentują 80% kapitalizacji rynku. Obliczono też wielkość EBITDA, 
która w 2004 roku wyniosła 54.5 mld USD. 

W roku 2004 łączny fundusz na eksplorację opiewał na kwotę 937 mln USD [5] . Dotyczył 
wprawdzie aż 4 13 firm, lecz stopień kapitalizacji rynku pozwala na zaakceptowanie wymienionej 
kwoty pieniężnej . Wskaźnik procentowy dla eksploracj i równa się zatem 17,2%. Otrzymany wynik 
jest intrygujący. Różni się wprawdzie od zalecanych 30%, lecz również nie jest to wielkość rzędu 
ułamkowego. Tym samym stwierdzamy, że jedna z najbardziej podstawowych charakterystyk opi
sujących górnictwo jest poddawana nader rozbieżnym interpretacjom. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Okazało się, że przeprowadzenie analizy kierunków inwestowania jest zadaniem trudnym do zrea
lizowania a wiarygodność dostępnych danych budzi szereg wątpliwośc i. 

Wyniki prezentowanego opracowania nie są więc jednoznaczne. Kierunki inwestowania w róż
nych ujęciach geograficznych są czytelne i rozpoznane. Może natomiast zastanawiać fakt dotyczą
cy sposobów udostępniania przez firmy informacji . 

Wydaje się, że to właśnie inżynierowie znają i doceniają zalety standaryzacji. Takiej jednak nie 
uświadczy się w raportach rocznych. Część korporacji z raportów czyni oficyny reklamowe. Zda
rza się też, że ogółnie obowiązujące formaty sprawozdań są zniekształcane. Najwięcej uwag kryty
cznych pojawia się wtedy gdy mamy do czynienia z informacjami o charakterze fakultatywnym. 

Do informacji nieobowiązkowych można zaliczyć dane na temat wydatków na eksplorację. 
W większości sprawozdań rocznych temat ten jest uwzględniany, ale sam termin eksploracji i spo
sób kwalifikowania wydatków na ten cel jest interpretowany bardzo różnie . 

Uwzględnienie tematu to jedno, a zupełnie czym innym jest wypełnienie go zawartością. Wiele 
korporacji górniczych ujawnia kwoty pieniężne przeznaczone na eksplorację. Czyni tak np. Anglo 
American, Antofagasta i Codelco [11]. Inne zasypują czytelnika szczegółowymi opisami projek
tów. Domyślamy się, że dane o wydatkach na eksplorację muszą być dedukowane. Formę taką pre
ferują np. BHP Billi ton, Grupo Mexico czy Rio Tinto [ 11]. Zdarza się również, że temat jest w za-
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sadzie pomijany, a o prowadzonej działalności eksploracyjnej dowiadujemy się w niespodziewa
nych miejscach sprawozdań . 

Uwagi krytyczne dotyczą nie tylko zagadnienia eksploracji . Odnosi się wrażenie, że publikowa
ne w sprawozdaniach prognozy są zbyt jednostronne. Zapomina się w nich o nieodległej przesz
łości, a dominują sformułowania wynikające z istniejącej obecnie hossy na rynkach. Padają też stwier
dzenia, że hossa powinna potrwać kilkanaście lat. W tym wypadku przewidywania specjalistów 
z Metais Economics Group są ostrożniejsze. Nie korelują one jednak z informacjami na temat wiel
kości rozpoznanych zasobów i bogactw. 

Problemem na rynkach metali kolorowych był nadmiar zapasów. Specjaliści z Metais Econo
mics Group jeszcze 6 lat temu podkreślali, że rozpoznane zasoby w działających kopalniach wy
starczą na co najmniej 100 lat [1]. Teraz z kolei dowiadujemy się , iż wystarczą na nie więcej niż 50 
lat [8]. Wydaje się więc , że nawet specjaliści pozostają pod wpływem efektów bessy lub hossy na 
rynkach. 

Na jak długo , zatem wystarczające są zasoby oraz bogactwa? Odnosi się wrażenie, że nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
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Worldwide Directions of Investment in Metal Mining Industry 

The analyse exploration costs of non-ferrous metais between 1997 and 2005 is presented in the pa
per. It was aimed to find the connections between stock quotations of base metals, gold and dia
monds and exploration budgets. The investment trends in regional approach- with partition in coun
tries and regions, and in mining approach - with partition in metal and non-metal markc::_ts, and in_ 
market approach- w!th-partition on costs born onprójectat differenfstages (grassroots, late stage, 
minesite) are presented. The amount of exploration costs was evaluated in comparison with 2004 
profit of 18 leading world copper producers copper. The method of qualification the expenses for 
development and exploration by mining corporations were impeached. The ambiguity of forecast 
made by market analysts concerning the sufficeability of resources and reserves in existing mines 
was pointed. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Podstawowe błędy w rynkowej transformacji 
polskiego górnictwa węgla kamiennego 
i szanse pomyślnego zakończenia tego procesu 

Andrzej Lisowski 
GłóJA.·ny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Oczekiwanie na zmiany w polityce WŁAŚCICIELA złóż i kopalń węgla kamien
nego oraz wystąpienie katastrofy górniczej w kopalni węgla kamiennego ,,Halemba" (21.11.2006 r.) 
- wskazano jako okoliczności, które uzasadniają podjęcie problemu określonego tytułem referatu. 
Scharakteryzowano działania organizowane przez WŁAŚCICIELA polskiego górnictwa węgla ka
miennego w latach 1990-2006, które uznano za BŁĘDY popełnione w procesie transformacji tego 
górnictwa do gospodarki rynkowej. Wskazano istotne cechy aktualnej sytuacji górnictwa węgla ka
miennego po 17 latach transformacji. W podsumowaniu i wnioskach zawarto syntezę wyników prze
prowadzonej analizy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, błędy rynkowej transformacji, perspektywy 

l . GENEZA O PRACO W ANIA 

Minął ponad rok od wyborów (2005 r.) i zmiany ekipy rządowej - rok oczekiwania na istotne 
zmiany zarówno w dotychczasowej polityce paliwowo-energetycznej państwa jak i właścicielskim 
zarządzaniu górnictwem węgla kamiennego. O takie zmiany dopominam się z uporem od dawna
ostatnio, w roku 2006 w książce wydanej przez Główny instytut Górnictwa ([17], synteza postu
lowanych zmian jest zawarta we "Wprowadzeniu"), oraz w listopadowym zeszycie Przeglądu Górni
czego [18]. 

21 listopada w tragicznej katastrofie w kopalni "Halemba" zginęło 23 górników. W mediach
do nieprzychylnych (często fałszywych) in\ormacji o górnictwie węgla kamiennego, lansowanych 
powszechnie w całym okresie rynkowej transformacji- dołączyły głosy wskazujące na "zaniedba
nia i patologie występujące w kopalniach" jako na przyczyną katastrofy. Wprawdzie w większości 
wypowiedzi przeważał ton refleksji i zrozumienia niebezpieczeństw górniczego zawodu- ale gło
sy przypisujące katastrofę ,,Zaniedbaniom" i "patologiom" -jeszcze przed ogłoszeniem wyników 
badań prowadzonych "z urzędu" przez specjalistyczne komisje- odebrałem jako "dzwonek alar
mowy". 

Podjąłem, więc jeszcze jedną próbę krytycznego spojrzenia na drogę, którą WŁAŚCICIEL gór
nictwa węgla kamiennego wprowadzał je przez okres ostatnich 17 lat do gospodarki rynkowej. 

Przedstawiając wyniki tej analizy chciałem osiągnąć dwa cele: 
- Pierwszy cel: przyspieszenie oczekiwanych zmian w polityce państwa realizowanej w stosunku 

do górnictwa węgla kamiennego oraz zmian w kierunkach i metodach rynkowej transformacji 
realizowanych przez WŁAŚCICIELA tego górnictwa. Żyją w przekonaniu, że dopóki w poli-
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tyce i właśc icielskim zarządzaniu nie oprzemy się - bez niedomówień i przemilczeń - na pełnej 
prawdzie (choćby nieprzyjemnej) o całym okresie rynkowej transformacji górnictwa węgla ka
miennego -nie zdobędziemy się na racjonalizację działań i ich oderwanie od dotychczasowej 
praktyki! Będziemy "grzęznąć" w starych "koleinach" [28] marnując szanse, które niewątpli
wie dała naszemu górnictwu węgla kamiennego gospodarka rynkowa i - od ponad dwóch lat -
członkostwo w Unii Europejskiej . 

- Drugi cel: doprowadzenie do świadomości tych, którzy będą teraz obciążać górnictwo węgla ka
miennego jeszcze jedną "winą" za trudne i niebezpieczne warunki występujące w kopalniach
że na stan ten "pracowaliśmy" przez cały okres rynkowej transformacji. Powinni wiedzieć, że 
za bezpieczeństwo w kopalniach są odpowiedzialni nie tylko górnicy dołowi i dozór bezpo
średnio prowadzący roboty górnicze, ale również WŁAŚCICIEL górnictwa węgla kamiennego 
i także inni decydenci współkreujący warunki funkcjonowania nadzwyczaj skomplikowanego 
"organizmu", jakim jest górnictwo węgla kamiennego. 
W przygotowanym tekście starałem się bardziej jednoznacznie niż to robiłem dotychczas -

zidentyfikować podstawowe błędne działania, które współkształtowały "niefortunny" przebieg ryn
kowej transformacji w latach 1990-2006. W konsekwencji to one przesądziły o osiągniętym pozio
mie techniki i zarządzania w kopalniach i sektorze oraz o stanie zasobów. W znaczący sposób prze
sądziły też o występujących aktualnie warunkach bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efek
tywności prowadzonej eksploatacji złóż oraz o perspektywach funkcjonowania górnictwa węgla ka
miennego w wielu następnych dziesięcioleciach. 

BŁĘDY, na które wskazuję w drugim punkcie tego referatu nie są pojedynczymi decyzjami 
a raczej wariantami działań i dążeń kreujących określone sytuacje - określony bieg zdarzeń. Decy
dent (czy decydujący zespół), gdy wybierał wariant działań, który określam tu jako BŁĄD- opie
rał się z reguły na rozstrzygających przesłankach (założeniach , doktrynach) i na tej podstawie prze
sądzał o przyjęciu zarówno określonych "scenariuszy" jak związanych z nimi bezpośrednich skut
ków- i także rozległych następstw przesuniętych w czasie. Określając wyróżnione- tylko najistot
niejsze BŁĘDY rozpatrywanej transformacji - starałem się więc wskazać dla każdego z nich za
równo uzasadnienie lub przesłanki z których się wywodziły, jak też bezpośrednie skutki dokony
wanych wyborów. 

Skutki "szersze", narastające w czasie i często będące wynikiem współoddziaływania wielu 
BŁĘDÓW - wskazałem zbiorczo w trzecim punkcie jako charakterystyczne "wyznaczniki" aktual
nej sytuacji górnictwa węgla kamiennego po 17 latach rynkowej transformacji prowadzonej według 
koncepcji WŁAŚCICIELA. 

W podsumowaniu przypomniałem podstawowe zadania, których realizacja warunkuje (moim 
zdaniem) pomyślne zakończenie rynkowej transformacji i uformowanie się już w najbliższych de
kadach, nowej - postPRL-owskiej -generacji kopalń i sektora górnictwa węgla kamiennego Polsce. 

Mam nadzieję, że ten układ prezentacji lansowanych poglądów oraz niektóre ich szczegóły
ułatwią dotarcie nie tylko do zainteresowanych górników, ale również do decydentów- głównie po
lityków. W dotychczasowym systemie zarządzania własnością państwową- w tym również górnic
twem węgla kamiennego - bez ich zaangażowania nie da się doprowadzić rynkowej transformacji 
górnictwa węgla kamiennego do pomyślnego zakończenia. 

2. NAJISTOTNIEJSZE BŁĘDY POPEŁNIONE W PROCESIE RYNKOWEJ TRANSFORMACJI 
GÓRNICTW A WĘGLA KAMIENNEGO 

Kolejność, w której omawiam BŁĘDY - wybrane z dłuższej listy- nie oznacza ich hierarchizacji 
w aspekcie negatywnego wpływu na kondycję górnictwa węgla kamiennego, w szczególności na je
go ekonomiczną efektywność i na warunki bezpieczeństwa górniczego. Przyjęta kolejność wynika 
głównie z chronologii zdarzeń i przyjętej logiki wywodu. 
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BŁĄD l. Zastosowanie w górnictwie węgla kamiennego PRL-owskiej zasady- przyjętej w usta
wach wprowadzających (w grudniu 1989 roku) gospodarkę rynkową (i respektowanej do dziś w ca
łym okresie rynkowej transformacji)- powierzania obowiązku właścicielskiego zarządzania mająt
kiem państwowym- kadencyjnym politykom i rządowym urzędnikom działającym z ich nadania. 
W ramach tych obowiązków została im przyznana kompetencja powoływania struktury organiza
cyjnej sprawującej bezpośrednie funkcje zarządzania oraz prawo kierowania nią właścicielskimi de
cyzjami- z "tylnego siedzenia " - nie ponosząc (w praktyce) żadnej odpowiedzialności za rozwiąza
nia przekazywane do realizacji. 

Zgodnie z tą zasadą- w pierwszym okresie transformacji- kopalnie funkcjonowały jako tzw. 
"przedsiębiorstwa państwowe", pod właścicielskim nadzorem właściwego ministra (kierownika jed
nostki założycielskiej). Od 1993 roku kopalnie funkcjonowały (i funkcjonują nadal) jako jednooso
bowe spółki skarbu państwa (lub składowe takich spółek), przy czym WŁAŚCICIELEM 100% ak
cji pozostaje z reguły członek Rządu- minister lub jego zastępca . WŁAŚCICIEL, działając jako 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, która z kolei po
wołuje Zarząd l)- oraz sprawuje nadzór właścicielski nad tymi strukturami. 

Pozornie został więc przyjęty klasyczny "model" funkcjonujący w kapitalistycznej gospodarce, 
w prywatnych dużych przedsiębiorstwach i koncernach- ale tylko pozornie. Miejsce prywatnego 
właściciela zajął w nim bowiem "kadencyjny polityk" i podporządkowany mu zespół urzędników 
wysokiego szczebla. Pomijając sprawę ich profesjonalizmu (ani polityk, ani urzędnik, z reguły nie 
jest dobrym biznesmenem)-" ... ich perspektywa rządzeniajest ograniczona do najwyżej czterolet
niej kadencji po której następuje inny okres działalności, wymagający oczywiście możliwie najlepsze
go zabezpieczenia własnej przyszłości"- co skutkuje brakiem sprawnego zarządzania i społecznie 
groźnym "instytucjonalnym przemieszaniem polityki i biznesu" [ 15]. 

Przesłanką dla przyjęcia pozornie "prywatnego modelu" zarządzania majątkiem państwowym 
była doktryna (nigdy nie udowodniona, ale bardzo popularna) w myśl której własność państwowa 
jest zawsze mniej efektywna od prywatnej. W dalszej perspektywie górnictwo węgla kamiennego 
miało więc być prywatyzowane- w pierwszej kolejności najlepsze kopalnie. Zarząd jednostki, któ
ry doprowadził do prywatyzacji swej najlepszej kopalni miał otrzymywać "nagrodę specjalną" [25]. 

Przekonanie o wyższości własności prywatnej nad publiczną było tak silne, że w całym okre
sie transformacji nie była podjęta żadna próba usprawnienia przyjętego "modelu" i rzeczy
wistego upodobnienia go do "modelu" przedsiębiorstwa prywatnego. A przecież sytuację moż
na znacząco poprawić dość prostym zabiegiem, zastępując "kadencyjnych polityków" i "urzędni
ków" kompetentną strukturą niezależną od Rządu, na wzór Narodowego Banku Polskiego. W "sta
rych demokracjach", umiano zastosować takie rozwiązania, które umożliwiają państwowym przed
siębiorstwom i koncernom- skupiającym ogromny kapitał- funkcjonować z efektywnością nie gor
szą od prywatnych firm i korporacji. W istocie, "kapitał nie wie w czyich jest rękach" - państwo

wych czy prywatnych- a jego efektywność zależy jedynie od JAKOŚCI ZARZĄDZANIA [7], [18] . 
Bezpośrednie skutki stosowania rozwiązań PRL-owskich również w okresie rynkowej trans

formacji -były ogromne. Można twierdzić - nie bez szans na udowodnienie prawdziwości takiej 
tezy - że wszystkich dalszych omówionych niżej błędów można było uniknąć gdyby nie był po
pełniony ten błąd " inicjalny". 

BŁĄD 2. Dezintegracja górnictwa węgla kamiennego- przeprowadzona na początku 1990 
roku - z równoczesnym ograniczeniem obowiązywania reguł gospodarki rynkowej w stosun
ku do kopalń, które miały w pojedynkę walczyć o rynek i tą drogą podnosić swą ekonomi
czną efektywność. Przedłużeniem tego błędu był sposób ponownej integracji kopalń w większych 
jednostkach gospodarczych - znamienny niezdecydowaniem i powolnością - z pominięciem moż
liwości tkwiących w gospodarce kojarzącej pozyskiwanie węgla z jego wielorakim przetwórstwem. 

1 W programie rządowym [25] - przewidziano, że członków zarządów w spółkach węglowych powołuje nie 
Rada Nadzorcza a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. WŁAŚCICIEL akcji. 
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Merytoryczną przesłankę (uzasadnienie) takiej decyzji stanowiło hasło "rozbijania monopoli" 
i wprowadzania do gospodarki konkurencji jako podstawowego (niemal jedynego) sposobu na uzys
kanie wzrostu ekonomicznej efektywności - oraz realizowana równocześnie doktryna gospodarki 
antysurowcowej. W myśl tej doktryny (nadal lansowanej)- nowoczesność to biotechnologie, prze
mysł elektroniczny, ... , bankowość, ... -w ogóle przemysły przetwórcze i usługi- natomiast prze
mysły surowcowe (w tym zwłaszcza wydobywcze) to ,,Zacofanie" i brak perspektyw na rozwój gos
podarczy. 

Tak więc zgodnie z populistycznym hasłem ówczesnej "Solidarności" - kopalnie z "rozbitego" 
monopolu miały być "samorządne, samodzielne i samofinansujące" ale równocześnie - zamiast 
wprowadzanych w całej gospodarce stosunków rynkowych - były "wyróżnione" stosowaniem in
strumentów gospodarki nakazowo-rozdzielczej: cenami "regulowanymi" (później "kontrolowany
mi"), które nie nadążały za wzrostem cen zaopatrzeniowych, limitami eksportowymi, ... , itd. [6]. 

W roku 1993 ta zadziwiająca koncepcja górnictwa węgla kamiennego funkcjonującego w cał
kowitym "rozproszeniu" - sprzeczna z wymaganiami globalnej gospodarki rynkowej i elementarną 
wiedzą o zarządzaniu dużym podziemnym górnictwem (zlokalizowanym przy tym w zasadzie w jed
nym zagłębiu)- została wycofana. Jednak jak wzmiankowano, proces jego ponownej integracji był 
prowadzony powoli i z "oporami". Wciąż obowiązywała i nadal obowiązuje- doktryna w myśl któ
rej sektor ma zwiększać swą efektywność nie głównie drogą proefektywnościowego zarządzania 
i konkurencji z innymi paliwami oraz węglem z importu a wzajemną walką konkurencyjną funk
cjonujących w nim jednostek gospodarczych. 

Bezpośrednim skutkiem dezintegracji górnictwa węgla kamiennego i występującej w owym cza
sie eskalacji polityki antysurowcowej - było ogromne zadłużenie kopalń, które później stale nara
stało . Nastąpiło też załamanie wysokiego społecznego prestiżu górnictwa węglowego, którym za
służenie cieszyło w całej Polsce. To wówczas rozpoczął się też proces narastania "bezradności" gór
niczych kadr (w tym także elit) wobec polityki WŁAŚCICIELA kopalń i złóż węgla kamiennego . 

BŁĄD 3. W roku 1994 zostało wprowadzone nowe ,,Prawo geologiczne i górnicze", które pot
wierdziło obowiązywanie odwiecznej rynkowej zasady, że złożemjest takie "nagromadzenie mine
rałów(. .. ) których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą" [24] . Przedsiębiorcę górnicze
go uzyskującego od WŁAŚCICIELA złóż (na podstawie ,,Projektu zagospodarowania złoża" - PZZ) 
- koncesję na prowadzenie eksploatacji określonych parcel zasobowych- zobowiązano specjalną 

Ustawą "0 ochronie i kształtowaniu środowiska ... " [27] do prowadzenia tej eksploatacji " .. . w spo
sób gospodarczo uzasadniony" oraz do" .. . racjonalnego gospodarowania zasobami". Mając takie 
ustawowe "zabezpieczenie" - przekazano w gestię przedsiębiorcy instrumenty do określania bilan
sowości i przemysłowej przydatności zasobów oraz podstawowe prawo do decydowania o wybie
raniu lub pozostawianiu w złożu parcel zasobowych objętych licencją [26]. 

BŁĄD, który wystąpił w tych działaniach polegał oczywiście nie na tym, że przyjęto nie
podważalną rynkową (i podręcznikową [l]) definicję złoża, ale na tym, że nie stworzono wa
runków, które w praktycznej działalności kopalń i prZiedsiębiorstw górniczych- umożliwiały

by zarówno przestrzeganie jak egzekwowanie ustawowego obowiązku ochrony zasobów przed 
rabunkową gospodarką. Opisowe, techniczno-górnicze i technologiczne charakterystyki zasobów, 
które przekazano kopalniom i przedsięb iorstwom górniczym jako kryteria bilansowaści i przemy
słowej przydatności zasobów- zostały "rozluźnione", ale przeniesione niemal "żywcem" z gospo
darki PRL. Tam - w całkowicie innych warunkach - spełniały względnie pozytywnie swą rolę, ale 
nie miały żadnych szans na pozytywną weryfikację w gospodarce rynkowej, zwłaszcza obciążonej 
skutkami dwóch innych BŁĘDÓW omawianych niżej . Skoro przyjęto, że zasadność funkcjonowa
nia kopalń i grupujących je przedsiębiorstw zależy od osiąganych przez nie kosztów, cen węgla 
i przychodów oraz opłacalności - wyrażonych w wartościach pieniężnych (a nie charakteryzowa
nych opisowo) - nie było (i nie ma) innego racjonalnego rozwiązania, jak tylko wprowadzenie 
takich samych kryteriów również do procesu decydowania o bilansowaści oraz zasadności wybie
rania (lub nie wybierania) parcel zasobowych. 

120 



Stosowanie kryteriów opisowych (wspartych jedynie enigmatycznym wymaganiem "gospodar
ności" i "rachunku ekonomicznego") - łatwych do "manipulowania" i "naciągania" - musiało przy
nieść ten bezpośredni skutek, że w przeklasyfikowaniu zasobów i ich skreślaniu z ewidencji zapa
nowała zupełna uznaniowość i dowolność . Równocześnie Organ Koncesyjny Uako WŁAŚCICIEL 
złóż) i Władze Górnicze- ze swą misją kontroli gospodarności w procesie eksploatacji złóż- oka
zały się w tej sytuacji całkowicie nieskuteczne i "bezradne". Rabunkowa gospodarka złożem- na 
niebywałą skalę - stała się faktem. Gwałtowne "topnienie" zasobów udostępnionych oraz drama
tycznie przyspieszone obniżanie się głębokości eksploatacji - z eskalacją takich zjawisk jak eks
ploatacja podpoziomowa i zwiększone zagrożenia naturalne (tąpaniowe, metanowe i pyłowe) - zo
stało uznane za "normalność" powszechnie dostrzeganą, ale niestety tolerowaną. 

Ani WŁAŚCICIEL złóż ani WŁAŚCICIEL kopalń nie podjęli żadnych liczących się działań , aby 
w miejsce "atrapy" instrumentarium służącego ochronie zasobów (tj. kryteriów wskaźnikowo-uz
naniowych) wprowadzić system rzeczywistej ich ochrony. Takiego systemu nie da się zbudować nie 
opierając go na rzetelnym monitoringu pełnych kosztów pozyskiwania węgla z eksploatowanych 
parcel zasobowych [14] orazna-opartych na tej wiedzy- symulacyjnych procedurach prog
nostycznego programowania "zrównoważonego" sczerpywania parcel zasobowych dopiero 
przewidywanych do eksploatacji- wraz z zasadami kontroli przez Organ Koncesyjny i przez 
Władze Górnicze poprawności stosowania tych procedur. Dodam, że "zrównoważone" sczerpy
wanie złoża oznacza "godzenie" na płaszczyźnie rzetelnego rachunku ekonomicznego naturalnej 
tendencji przedsiębiorcy do sięgania tylko po najkorzystniejsze parcele zasobowe oraz tendencji 
WŁAŚCICIELA złoża, który (także z naturalnych względów) dąży do racjonalnej gospodarki ca
łością zasobów; (szczegóły [13]). 

BŁAD 4. Utrzymywanie ceny węgla płaconej kopalniom - w niemal całym okresie rynko
wej transformacji- na poziomie niższym od parytetu importowego [19] i równocześnie niż

szym od kosztu produkcji, co było jawnie niezgodne z kodeksem handlowym i elementarnymi za
sadami gospodarki rynkowej [12]. Było też sprzeczne z regulacją obowiązującą w Unii Europej
skiej (do której, nawet w początkowym okresie rynkowej transformacji , już aspirowaliśmy) gdzie 
funkcjonował (i funkcjonuje) zakaz sprzedaży węgla rodzimej produkcji po cenie niższej od ceny 
węgla z importu. 

Oficjalnym uzasadnieniem dla takiej polityki finansowania sektora było hasło: " ... to rynek dy
ktuje ceny". Ale w sytuacji, gdy stronami handlowych transakcji były jednostki gospodarcze należą
ce do wspólnego WŁAŚCICIELA (z jednej strony kopalnie a z drugiej elektrownie, koksownie, 
znaczna część ciepłownictwa ... ) i gdy węgiel jako surowiec strategiczny jest istotnym elemen
tem polityki gospodarczej państwa - takie pozorowanie "gry rynkowej" było oczywistą mistyfi
kacją2>. 

Sądzę, że były trzy rzeczywiste przesłanki wskazanej polityki: 
- doktryna takiej energii, obowiązująca w Związku Radzieckim i w PRL (znamienna marnotraw

stwem energii, niszczeniem środowiska, niekonkurencyjnością produkowanych odbiorników ener
gii itp.); 

- wskazywana już polityka antysurowcowa i wynikające z niej nierównoprawne traktowanie gór
nictwa; 

- fałszywe domniemanie WŁAŚCICIELA, że górnictwa jako "pupila PRL-owskiej gospodarki", 
przyzwyczajonego do rozlicznych "przywilejów" i posiadającego silne Związki Zawodowe, nie 
uda się "zmusić" do racjonalnej gospodarki jeżeli nie będzie się go trzymało na "krawędzi ban
kructwa" i na "dotacyjnym garnuszku". 

2 O "grze rynkowej" można mówić tylko w odniesieniu do drobnych użytkowników węgla, gdzie handel zos
tał przez WŁAŚCICIELA górnictwa oddany w ręce prywatnych pośredników . Efektem jej "gry" była cena 
węgla u końcowego odbiorcy- przeważnie dwukrotnie wyższa od uzyskiwanej prze kopalnie i maso\\ a eli
minacja palenisk węglowych. 
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Bezpośrednim skutkiem utrzymywania cen węgla w kraju na poziomie niższym nie tylko od 
parytetu importowego3

l ale również od kosztów produkcji - było funkcjonowanie przedsiębiorstw 
górniczych i kopalń w stanie permanentnego, ogromnego zadłużenia (które w 2003 roku przekro
czyło 20 miliardów zł) i zagrożenia płynności finansowej - a więc w warunkach które uniemoż
liwiały im normalną rynkową działalność. Oznacza to, że wpływając wraz z innymi omawia
nymi tu BŁĘDAMI na kopalnianą rzeczywistość - podnosiły "sztucznie wywołane" koszty finan
sowe sektora4

> oraz ograniczały możliwość zarówno obniżania kosztów jak poprawy warunków bez
pieczeństwa górniczego prowadzonej eksploatacji złóż. 

BŁĄD S. Przyjęcie polityki (strategii) eksploatacyjnej opartej na założeniu, że najskutecz
niejszym sposobem zapewnienia rentowności górnictwa węgla kamiennego jest (w pierwszym 
okresie transformacji) zamykanie kopalń uznanych za "trwale nierentowne" oraz (w następ
nym okresie) zamykanie kopalń "tworzących nadmiar potencjału produkcyjnego w stosunku do 
potrzeb rynku". Była to w istocie "polityka likwidacyjna" górnictwa, bo na końcu tak prowadzo
nego procesu poprawiania rentowności- pozostaje tylko jedna kopalnia. 

Oficjalnie lansowaną przesłanką takiej polityki eksploatacyjnej (głoszoną zwłaszcza w pierw
szym okresie rynkowej transformacji) było tworzenie konkurencyjnego układu, w którym "silniej
szy połyka słabszego" [20]. W późniejszym okresie transformacji- ponieważ potencjał produkcyj
ny funkcjonujących kopalń był nadal większy od potrzeb rynku (zdezorganizowanego i w znaczą
cej części oddanego na "łup" pośredników) - uzasadnieniem prowadzonej polityki było dążenie do 
"optymalizacji produkcji" drogą pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej funkcjonujących 
kopalń. Pierwsza przesłanka była ewidentnie fałszywa, a druga posiadała tylko pozory "naukowości". 
Obydwie ignorowały niepodważalną prawdę, że rentowności nie da się osiągnąć zaniedbując "twar
de" jakościowe wymagania proefektywnościowego zarządzania [18]. 

Bezpośrednim skutkiem tak ukierunkowanej polityki eksploatacyjnej sektora było zmniejszanie 
liczby czynnych kopalń (z 70 w roku 1990 do 32 w roku 2005) oraz związane z tym drastyczne 
zmniejszenie udostępnionych zasobów węgla kamiennego. W nadaniach tylko 21 kopalń zlikwido
wanych bez łączenia z innymi- zalegało w 1990 roku 2,7 miliarda ton zasobów przemysłowych
co oznacza, że każda zamknięta kopalnia posiadała jeszcze- średnio- 120 mln ton zasobów. Nie 
mniej istotnym bezpośrednim skutkiem było bezpowrotne zaprzepaszczenie zarówno strategicznej 
rezerwy potencjału produkcyjnego sektora (którą można było tworzyć wraz z ograniczaniem pro
dukcji) jak też potencjału miejsc pracy na Śląsku - do wykorzystania w okresie spodziewanego 
(nieuniknionego!) wzrostu zapotrzebowania na węgiel jako naj tańszy, rodzimy nośnik energetyczny. 

BŁĄD 6. Przedłużenie na okres rynkowej transformacji - PRL-owskiego układu zerwa
nych związków między kopalniami pozyskującymi węgiel ze złóż, a jednostkami przetwarza
jącymi go na prąd5l, koks, gaz i produkty karbochemii. Jak wiadomo w kapitalistycznej gospo
darce Folski okresu międzywojennego (tak jak w całej ówczesnej Europie Zachodniej i także współ
czesnej) -górnictwo węgla kamiennego było ściśle związane z przetwórstwem pozyskiwanego su
rowca - nie tylko kapitałowo, ale również organizacyjnie. W gospodarce PRL, związki te zostały 
zerwane, a przetwórstwo węgla na paliwa płynne- rozwinięte przez Niemcy hitlerowskie na pol
skim terytorium w czasie II wojny światowej- zostały zlikwidowane. 

Przesłanki, które skłaniary do t~o rod;-;ajl!]29lityki_paliwowo energetyczngj są niezrozumi-ałe 

i a·nryryfiKowe. W gospodarc~ rynkowej - dążenie producentów surowca do przetwarzania go na 
produkty o wyższej cenie i do powiększania tym sposobem swych szans na zyskowną działalność 

3 W latach 1995-2001 cena miałów energetycznych była średnio o 21 o/o niższa od parytetu, natomiast średnia 
cena węgla (łącznie kraj i eksport) była niższa od kosztów tylko o 5,2% ([ 17] - Rozdział 17). 

4 Np. w roku 1997 i 1998 koszty finansowe (oprocentowanie "ratunkowych" kredytów, prowizje itp.) przekra
czały 15% całkowitych kosztów produkcji ([17] -Rozdział 17). 

5 Integracja (w pewnym okresie) górnictwa węglowego i energetyki w jednym PRL-owskim resorcie- swois
tym socjalistycznym koncernie- była bardziej polityczno-personalna niż gospodarcza. 
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3.3. Niezadowalający postęp i stan osiągnięty w zakresie modernizacji 
skomputeryzowanych systemów zarządzania 

Pierwsze lata całkowitej dezintegracji górnictwa węgla kamiennego i zepchnięcie kopalń w sytua
cję trudnej walki o zachowanie płynności finansowej i przetrwanie - zaowocowały niemal całko
witym zaniechaniem prac nad merytorycznym (proefektywnościowym) rozwojem komputeryzacji 
zarządzania (mówiąc inaczej, nad poprawą decyzyjnej skuteczności stosowanych systemów). Reg
res w jakości monitoringu działalności kopalń ilustruje zaniechanie w tych latach tzw. rozrachunku 
oddziałowego kopalń, wdrożonego już w roku 1973 (lOS. l) i przywrócenie go do kopalń dopiero 
w roku 2000 pod nazwą systemu ORK [4]. Także zaniechanie emisji międzykopalnianych, porów
nawczych analiz (efektywności przodków, oddziałów, układów mechanizacyjnych itp. (IOS .8), ja
ko prostej metody inspiracji kadry kierowniczej do kreatywnego myślenia i jako zachęty do "rów
nania do najlepszych" [ 18] . 

Innym przykładem zaniedbań, które w okresie transformacji wystąpiły w rozwoju wewnątrzko
palnianych rozliczeń i w doskonaleniu na tej podstawie jakości informacji decyzyjnych dostarcza
nych kadrze kierowniczej kopalń i grupujących je przedsiębiorstw- jest wciąż występujący brak 
w tym "serwisie" takich podstawowych informacji jak: 
- pełny rozliczeniowy koszt węgla pozyskiwanego z poszczególnych parcel zasobowych - prezen

towany w układzie strukturalnym ciągów technologicznych (zł/tonę); 
- koszty rodzajowe (robocizna, materiały, usługi, .. . ) ponoszone w poszczególnych ciągach tech

nologicznych, z możliwością identyfikacji warunków w których te koszty powstają (zł/tonę); 
próg zyskowności poszczególnych przodków ścianowych (ton/dobę) oraz liczony w cyklu go
dzinowym koszt przerw i awarii występujących w ruchu ciągów produkcyjnych (zł/t), które są 
wprawdzie monitorowane przez służby dyspozytorskie ale bez "wglądu" w związanie z nimi og
romne straty finansowe; 

- koszt procesów produkcyjnych, które są tylko fragmentarycznie i nieprecyzyjnie monitorowane 
w przestarzałym "Wykazie stanowisk kosztów", a stanowią informację bez której wiarygodne 
prognozowanie kosztów produkcji dla potrzeb planowania i gospodarki zasobami- jest nieosią
galne; 

- koszt profilaktyki wypadkowej i bezpieczeństwa górniczego wraz ze specyfikacją wyposażenia 
i warunków, w których jest stosowana oraz analizą osiąganej skuteczności- mierzonej zarów
no statystyką wypadkowości jak ewidencją wskazań instalacji czujnikowych. 
Wskazany niedostatek informacji występuje, pomimo że warunki do ich emisji były przygotowa

ne jeszcze w okresie poprzedzającym rynkową transformacją, a system emitujący trzy pierwsze spoś
ród wymienionych- czeka na wykorzystanie w pilotującej kopalni ,,Bielszowice" od roku 2003 [14]. 

Obraz zaniedbania, w którym znalazło się "merytoryczne instrumentarium" wspierające proefek
tywnościowe zarządzanie w kopalniach i grupujących je przedsiębiorstwach po 17 latach rynkowej 
transformacji- dopełnia fakt, że kadra kierownicza tych jednostek nie dysponuje nieodzownym sy
stemem symulacyjnego prognozowania [2] kosztu i ekonomicznej efektywności rozpatrywanych 
wariantów działalności (z reguły wieloletniej) -z wykorzystaniem wiedzy gromadzonej w odpo
wiednio usprawnionym monitoringu doświadczeń całego sektora. W tej sytuacji - decyzje in
westycyjne o wartości dziesiątków i setek milionów złotych, którymi w bieżącej działalności ko
palń rozstrzyga się o lokalizacji i wyposażeniu poszczególnych ścian, o pozostawieniu lub wybie
raniu parcel zasobowych itd. - są podejmowane bez wsparcia specjalistycznym, planistycznym opro
gramowaniem. Podstawę decyzji stanowią poglądy i głównie lokalne doświadczenia kopalni- wspar
te wynikami analizy przeprowadzanej metodą biznes planu, do której wprowadza się niestety dane 
szacunkowe (nie rzadko "sufitowe") -dalekie od wiedzy uogólniającej doświadczenia zarówno in
nych kopalń sektora jak górnictwa światowego. 
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3.4. Mamotrawna (rabunkowa) gospodarka zasobami węgla kamiennego 

W epoce PRL - w wyniku rekonstrukcji kopalń i budowy nowych zagłębi górniczych - nasze 
zasoby węgla kamiennego bardzo wzrosły. Ich wystarczalność była oceniana na ponad 100 i nawet 
na 200 lat. W pierwszym roku rynkowej transformacji (1990) zasoby przemysłowe wykazywane 
w ewidencji czynnych kopalń - przekraczały 14,5 miliarda ton (całkowite zasoby były określane 
na około 17,5 miliarda ton [3]), ale w roku 2004 wynosiły już tylko około 5,5 miliarda ton. Uwzględ
niając węgiel pozyskany w latach 1990-2004- około 1,6 miliarda ton- ubytek zasobów (odro
ku 1990) przekroczył 7 miliardów ton - co oznacza, że na każdą tonę pozyskaną w tym czasie -
spisywaliśmy z ewidencji zasobów przemysłowych średnio ponad 4 tony; w grupie 21 kopalń zlikwi
dowanych bez łączenia z innymi kopalniami, wskaźnik ten przekraczał 17 ton [17]. 

Prognostyczny scenariusz wystarczę.lności zasobów- sporządzony w 2001 roku dla warunków 
określonych aktualnie obowiązującymi regulacjami w zakresie gospodarki zasobami [5) - przewi
duje, że nawet przy malejącej produkcji w ciągu około 21.;-27 najbliższych lat wyczerpiemy zasoby 
"nadające się do eksploatacji", natomiast pozostałe zasoby nie będą eksploatowane ze względu na 
nieopłacalność. Scenariusz ten potwierdza, że w przypadku kontynuacji dotychczasowej rabunko
wej gospodarki zasobami- polskie górnictwo węgla kamiennego może być zlikwidowane już oko
lo 2030 roku! Ta możliwość jest już wykorzystywana przez "lobby" antywęglowe-jako argument 
uzasadniający budowę w Polsce energetyki jądrowej. 

Na szczęście nasze zasoby wciąż jeszcze są duże i choć w związku z likwidacją wielu kopalń 
koszt ewentualnego sięgnięcia po nie będzie wyższy -prognoza rychłej likwidacji naszego górnic
twa węgla kamiennego wcale nie musi się ziścić . Jest jedynie potrzebna zdecydowana wola WŁAŚ
CICIELA złóż i kopalń - aby położyć kres strategii "nieograniczonej dewastacji zasobów" 
pod hasłem rzekomo wymuszanego przez rynek sięgania jedynie po najlepsze pokłady i parcele za
sobowe. Także wola zastąpienia tej strategii - strategią ,,zrównoważonego sczerpywania złóż" przez 
kopalnie - należycie wyposażone w sprawne systemy zarówno monitoringu kosztów pozyskiwa
nia złóż jak prognozowania tego kosztu - pod skrupulatną kontrolą Władz Górniczych i Organu 
Koncesyjnego. 

3.5. Krytyczna sytuacja górnictwa węgla kamiennego 
w zakresie przetwórstwa jego produkcji i gospodarki kadrami 

Charakteryzując sytuację najkrócej - można stwierdzić, że w zakresie przetwórstwa węgla stan 
"odziedziczony po gospodarce PRL, został spetryfikowany i w całym okresie rynkowej trans
formacji nie uległ istotnym zmianom. Zasada obowiązująca od zarania kapitalizmu - integracji 
produkcji i przetwórstwa węgla- została zignorowana. Wówczas, gdy w całej- coraz bardziej zglo
balizowanej gospodarce Europy i świata- trwał proces formowania się coraz większych i coraz spraw
niej zarządzanych "wieloproduktowych" jednostek gospodarczych - WŁAŚCICIEL postPRL-ows
kiego górnictwa węgla kamiennego, węglowej energetyki (tzw. zawodowej i także skojarzonej z cie
płownictwem) oraz koksownictwa - szukał ekonomicznej efektywności w "rozbijaniu monopoli" 
i wzajemnej konkurencji tworzonych tym sposobem jednostek oczekujących na prywatnego inwes
tora. 

Tak więc wykorzystanie szans, które wiążą się dla górnictwa węgla kamiennego z przetwórs
twa węgla na produkty uszlachetnione: prąd, ciepło, koks paliwa płynne i liczne produkty karbo
chemii -to zadanie do realizacji dopiero w następnych dekadach. Zaszłości, które w okresie 17 lat 
rynkowej transformacji uformowały aktualną rzeczywistość będą komplikowały realizację tego za
dania. Największe możliwości, które należy wykorzystać wiążą się z rozwojem energetyki rozpro
szonej, skojarzonej z ciepłownictwem- która w pierwszej kolejności powinna pokrywać naturalne 
ubytki tradycyjnych bloków energetycznych i rosnące już w niedługim czasie, zapotrzebowanie na 
energię. Także- z uruchomieniem na dużą skalę produkcji paliw płynnych, głównie z nadwiślań
skich złóż węgla kamiennego. 
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Odniesieniem i przykładem dla polskiego programu produkcji paliw płynnych powinien być 
kombinat SASOL, który zużywając w RPA 25 mln ton węgla wytwarza 6 milionów ton paliw sil
nikowych [22]. Zamierzenia Ministerstwa Gospodarki, sygnalizowane w ,,Strategii .. . " na lata 2007-
-2015 [28] -są zbyt "ostrożne"! Są pod wyraźnym wpływem dotychczasowej polityki ignorowa
nia tej realnej szansy zwiększenia ekonomicznej efektywności górnictwa węgla kamiennego i także 
zwiększeniu jego wkładu w bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Nie mniej istotnym efektem wszechstronnego rozwoju przetwórstwa węgla na Śląsku może być 
- zwiększenie efektywnego zatrudnienia w kopalniach pozyskujących węgiel na ten cel i równo
cześnie "udrożnienie" odpływu z górnictwa tej kadry, która w wyniku modernizacji kopalń i "upra
szczania" ich struktury wydobywczej utraci możliwość efektywnego zatrudnienia. Przedsiębiorstwa 
przetwórstwa węgla- tak jak przedsiębiorstwa prowadzące REKULTYWACJĘ ŚLĄSKA (powo
ływane z kapitałem kopalń, samorządów, UE itp.) - mogą i powinny odegrać istotną rolę w roz
wiązywaniu problemu bezrobocia w górniczych osiedlach "zdegradowanych" likwidacjąkopalń [17]. 

Aktualna sytuacja kadrowa górnictwa węgla kamiennego jest trudna i wymaga "programu na
prawczego". Zatrudnienie w kopalni właściwej wynoszące w 1990 roku 387,8 tys. osób zmniejszy
ło się do 122,6 tys . osób w roku 2005; (ubytek 265,2 tys.) . Kopalnie zmniejszyły więc drastycznie 
liczebność załogi własnej ale równocześnie zwiększyły zakres robót zlecanych wykonawcom zew
nętrznym- co skomplikowało całokształt warunków zachowania wymogów bezpieczeństwa górni
czego w podziemiach kopalń, utrudniło ocenę rzeczywistej liczby zatrudnionych, rzeczywistej wy
dajności itp. (w niektórych kopalniach koszt tzw. "usług zlecanych" wzrósł do 30% całkowitego ko
sztu produkcji). Struktura wiekowa załogi własnej kopalń uległa pogorszeniu i zarysowały się wy
raźne braki załogi z wymaganym wyszkoleniem i doświadczeniem [23]. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Prezentowaną w tym referacie krytyczną ocenę dotychczasowego przebiegu rynkowej transfor
macji górnictwa węgla kamiennego -realizowanej według koncepcji WŁAŚCICIELA- podsumu
ję wynikami prostej kalkulacji, w której określiłem zmniejszenie jednostkowego kosztu produkcji 
węgla (zł/tonę) osiągnięte w latach 1990-2005. Rozpoczynając analizę od kosztu przeliczonego po 
denominacji złotego- wykazywanego w oficjalnych statystykach dla roku 1990- koszt ten (18,51 
zł/tonę) zwaloryzowałem o wskaźnik inflacji publikowany przez GUS dla kolejnych Jat rynkowej 
transformacji. Tym sposobem dla roku 2005 otrzymałem koszt "teoretyczny"- 214,70 zł/tonę. Jest 
to koszt, który został by osiągnięty w górnictwie węgla kamiennego gdyby na jego wysokość nie od
działywały żadne inne czynniki oprócz inflacji. Odejmując od tej "teoretycznej" wartości koszt rze
czywisty (168,51 zł/tonę)- otrzymuje się przybliżoną, sumaryczną ocenę wyniku transformacji ryn
kowej w latach 1990-:-2005, wyrażoną osiągniętym zmniejszeniem kosztu- 46,19 zł/tonę (21,51 ,._...r 

wartości "teoretycznej"). 
Przyjęcie zmniejszenia jednostkowego kosztu produkcji za ogólny, przybliżony miernik efektu 

przeprowadzonej transformacji górnictwa - nie powinno budzić większych zastrzeżeń- tym bar
dziej, że poprawa opłacalności produkcji węgla była oficjalnie lansowanym celem "programów res
trukturyzacji (reformy) górnictwa węgla kamiennego" realizowanych przez WŁAŚCICIELA. Po
stawmy więc pytanie: czy osiągnięte zmniejszenie kosztu o 21,51% w ciągu wziętych pod uwa
gę 16 lat transformacji- tj. rocznie około 1,3% -jest satysfakcjonujące? Czy zignorowanie 
innych możliwych strategii zmniejszania kosztów produkcji w kopalniach i także innych dróg 
zwiększania ekonomicznej efektywności sektora - było wyborem słusznym? Czy nie nadszedł 
czas na zdecydowane przyznanie, że negatywne skutki tzw. restrukturyzacji prowadzonej do
tychczasowym sposobem- są zbyt duże i nie "równoważą" uzyskanych efektów? 

Kończąc przedstawioną wyżej krytyczną ocenę rynkowej transformacji polskiego górnictwa węg
la kamiennego- realizowanej w latach 1990-2006- proponuję do dyskusji (z nadzieją na akcep
tację)- następujące stwierdzenia i wnioski. 
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l. Roczny import węgla kamiennego do Unii Europejskiej zbliża się do 200 milionów ton i nic nie 
zapowiada odejścia Europy od węgla- tak zresztąjak reszty świata. 
My również: 

- dopóki węgiel kamienny jest, obok węgla brunatnego, naszym najtańszym, rodzimym i ekolo
gicznie coraz bardziej przyjaznym nośnikiem energetycznym, i 

- dopóki (na dłuższą metę) o kierunkach rozwoju gospodarczego przesądza jednak ekonomia i in
teres Kraju a nie doktryna czy strategia "wyznawana" nawet przez najbardziej wpływowych de
cydentów-

nie powinniśmy kontynuować polityki antywęgloweJ Węgiel powinien pozostać naszym podsta
wowym nośnikiem energetycznym i fundamentem bezpieczeństwa energetycznego. Także- co jest 
nie mniej istotne - trwałym źródłem utrzymania zatrudnionych w kopalniach i ich rozległym za
pleczu. 
2. Polskie górnictwo węgla kamiennego straciło dużo czasu! Nasze kopalnie - "ocalałe" po 

17 latach "likwidacyjnej polityki eksploatacyjnej"- wciąż nie mogą być uznane za nową 
generację kopalń w pełni nowoczesnych, o znacząco uproszczonej strukturze; kopalń lepiej wy
posażonych i zorganizowanych (zwłaszcza w zakresie robót pozaprzodkowych i służb utrzyma
nia ruchu); kopalń lepiej wykorzystujących swój potencjał produkcyjny w przodkach i równo
cześnie utrzymujących (stosownie do sytuacji na rynku) odpowiednią (nawet dużą) rezerwę zdol
ności produkcyjnej w szybach i zakładach przeróbczych. W zakresie bezpieczeństwa górnicze
go osiągnęliśmy stan, który wymaga najwyższej "mobilizacji i czujności"- co bardzo boleśnie 
zasygnalizowała katastrofa w kopalni "Halemba". 

3. Jeszcze więcej czasu straciliśmy w zakresie przygotowania i wdrażania skutecznego, pro
efektywnościowego zarządzania - tak kopalniami jak całym sektorem górnictwa węgla ka
miennego. Monitoring działalności kopalń wciąż nie zabezpiecza potrzeb proefektywnościowego 
zarządzania- zarówno operatywnego jak zarządzania na wyższych poziomach odpowiedzialno
ści. Brakuje systemów wiarygodnego prognozowania ekonomicznej efektywności oraz plano
wania działalności inwestycyjno produkcyjnej w skali kopalń i ich grup - na podstawie wiedzy 
gromadzącej się w doświadczeniu wszystkich kopalń sektora. Brakuje specjalistycznych syste
mów umożliwiających rozstrzyganie problemów wobec których metoda biznes planu jest "bez
radna" (np. zobiektywizowanej metody prognostycznej oceny przydatności zasobów do pozys
kania lub pozostawienia w złożu; systemu minimalizacji kosztu eksploatacji pod zagospodaro
waną powierzchnią MKK [12], [17] i innych) . Przy tym- WŁAŚCICIEL górnictwa węgla ka
Illiennego jest niestety pozbawiony organizacyjnych jak i systemowych instrumentów właściciel
skiego zarządzania. 

4. Polskie górnictwo węgla kamiennego - mimo straconego czasu oraz wielu trudnych zadań 
oczekujących na podjęcie i skuteczną realizację - nie znajduje się na "straconej pozycji". 
Wciąż jest to górnictwo, które (wraz z węglem brunatnym) zapewnia gospodarce pokrycie 95% 
zapotrzebowania na energię elektryczną i ma znaczący udział w "dostawach" ciepła. Ma też real
ną szansę -po uruchomieniu na dużą skalę przetwórstwa węgla, na paliwa płynne i gazowe -
zmniejszyć znacząco zależność gospodarki od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. Mocnym atutem pol
skiego górnictwa węgla kamiennego są wciąż jeszcze duże zasoby dobrego węgla oraz załoga 
z ogromną tradycją pracy rzetelnej i wydajnej . W warunkach zgodnej z polską racją stanu
pro-węglowej polityki paliwowo-energetycznej państwa oraz skutecznego właścicielskiego 
zarządzania -polskie kopalnie i sektor węgla kamiennego są w stanie już w najbliższej de
kadzie osiągnąć o wiele wyższą JAKOŚĆ funkcjonowania. Jest szansa, że będzie to JAKOŚĆ 
spełniająca w znacznym stopniu wymagania, które powinniśmy stawiać nowej generacji kopalń 
i sektora. 
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Basic Errors in Market Transformation of Polish Hard Coal Mining Industry 
and Chances of Prosperous Completion of These Processes 

Looking for changes in politics of hard coal and ledge mines OWNER and mine catastrophe in "Ha
lemba" coal mine (21.11.2006)- indicate as circumstance, which substantiate taking of problem de
fi ni te in the paper title. The paper characterized operations organized by polish hard coal mining in
dustry OWNER in 1990-2006, which accepted as ERRORS committed in the transformation pro
cess of mining industry for market economy. The paper indicated important features of current hard 
coal mini n g industry situations after 17 years o f transformations. Recapitulation and conclusions o f 
the paper included result synthesis of carried analyse. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Władysław Konopko 
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Szkoła Eksploatacji PorlziemnPj ?.007, Materiały Konferencyjne 

Praktyczne doświadczenia z eksploatacji pokładu 385/2 
o miąższości poniżej 2,0 m w LW "Bogdanka" S.A. 

Janusz Chmielewski, Bolesław Kazek 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance 

STRESZCZENIE: W referacie scharakteryzowane zostały warunki geologiczno-górnicze oraz dwa 
kombajnowe kompleksy ścianowe pracujące w kopalni "Bogdanka" przy wybieraniu pokładu 385/2; 
którego miąższość w rejonie eksploatacji wynosi od l ,6 m do 2,0 m. Fokład ten eksploatowany jest 
w polu V od 1997 roku, gdzie obecnie uruchomiona została kolejna szósta ściana oraz w polu IV, 
w którym pierwszą ścianę uruchomiono w grudniu 2005 roku. Obydwa kompleksy ścianowe wy
posażone są w obudowy zmechanizowane Glinik oraz kombajny ścianowe firmy Joy. W referacie 
przedstawiono uzyskiwane wyniki produkcyjne, które w polu V dochodzą do 10 000 Mg na dobę 
urobku węglowego, a w pierwszej ścianie w polu IV były jeszcze wyższe. W miesiącu marcu 2006 
roku ściana ta uzyskała miesięczny postęp 407 m, a średnie wydobycie dobowe w tym miesiącu 
wyniosło około 15 000 Mg urobku węglowego. Również ciekawym doświadczeniem górniczym jest, 
omówiony w referacie, ponad miesięczny kontrolowany postój ściany, który miał miejsce w lipcu 
2006 roku. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, węgiel kamienny, Lubelskie Zagłębie Węglowe, eks
ploatacja cienkich pokładów, koncentracja wydobycia 

l. WFROW ADZENIE 

Kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. aktualnie prowadzi eksploatację w granicach obszaru 
górniczego ,,Puchaczów IV" o powierzchni 57 krn2

. W granicach tego obszaru z pośród 18 pokła
dów bilansowych złoża znajdujących się pod nadkładem o grubości od 650 m do 730 m, do eks
ploatacji wytypowanych jest 8 pokładów przemysłowych . Aktualnie eksploatacja prowadzona jest 
w dwóch pokładach: 382 i 385/2. 

Zasoby przemysłowe kopalni w tych dwóch pokładach wynoszą około 140 mln Mg. Do nie
przemysłowych zaliczone są zasoby znajdujące się w filarach ochronnych dla szybów, zasoby w pół
kach bezpieczeństwa o miąższości 100 m od stropu karbonu ze względu na istniejące zagrożenie 
wodne, zasoby pokładów lub ich części o grubości do 1,2 m (lub 1,4 m i większej dla odosob
nionych, niewielkich i nieregularnych parcel), zasoby w parcelach pokładu o sumarycznej zawar
tości popiołu powyżej 20% oraz zasoby w pokładzie węgla, w którym stosunek miąższości prze
rostów o grubości ponad 5 cm do miąższości węgla wynosi powyżej 0,2. 

Charakterystyka eksploatowanych obecnie przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. pokładów 
jest następująca: 

?okład 382 
Fokład stały w północnej i środkowej części obszaru. Miąższości pokładu zmieniają się od 2,0-2,6 m 
w północno-zachodniej części do 2,2-3,2 m we wschodniej części złoża. w·-północno-wschodnim 
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narożniku złoża miąższość pokładu wynosi 1,3 m. Redukcja ta jest wynikiem odejścia dolnej ławy 
pokładu na odległość wynoszącą 1,8 m. Najniższe miąższości- poniżej 1,2 m pokład osiąga w po
łudniowej części swego występowania, w tej też części udokumentowany został jako pozabilan
sowy. 

Podstawowe parametry jakościowe węgla w pokładzie 382 to: 
- typ węgla: 31, 32 i 33, 
- zawartość popiołu: od 5,71 do 38,47, średnio 13, 12, [% ], 
- wartość opałowa: od 17 107 do 28 419, średnio 26 427, [kJ/kG], 
- siarka całkowita: od 0,72 do 2,16, średnio 1,40, [~o]. 

?okład 38512 
Jest to jeden z najbardziej regularnych i najbardziej zasobnych pokładów występujących w obrębie 
pola górniczego kopalni "Bogdanka". Charakteryzuje się miąższością od 0,90 m do 2,25 m, śred
nio 1,55 m. Największe miąższości pokład osiąga w centralnej i zachodniej części obszaru górni
czego. 

Podstawowe parametry jakościowe węgla w pokładzie 382 to: 
- typ węgla: 32, 33 i 34, 
- zawartość popiołu: od 3,59 do 35,19, średnio 8,37, [l,b], 
- wartość opałowa: od 19 878 do 30 226, średnio 25 972, [kJ/kG], 
- siarka całkowita: od 0,52 do 2,72, średnio 1,11, [%]. 

Fokład 382 eksploatowany jest od listopada 1982 roku (początek eksploatacji węgla w LZW) 
i jest już znacznie wybrany. Eksploatacja w pokładzie 385/2 rozpoczęta została w 1997 roku uru
chomieniem ściany 1/V w polu V, a w grudniu 2005 roku uruchomiono pierwszą ścianę w polu IV 
tego pokładu. 

Obecny poziom produkcji kopalni "Bogdanka", w wysokości około 25 000 Mg na dobę urobku 
węglowego, limitowany t!iolnością wydobywczą szybu skipowego, osiągany jest z dwóch czyn
nych jednocześnie ścian (tylko w okresie przezbrajania czynna jest trzecia ściana). Dotychczas by
ły to dwie ściany w pokładzie 382 lub jedna w pokładzie 382, a druga w pokładzie 385/2. W tych 
warunkach występuje nadwyżka zdolności wydobywczej ścian w wyniku, której jedna ze ścian pra
cuje przy ograniczonym postępie i zazwyczaj na dwie zmiany. W II półroczu 2007 roku po raz 
pierwszy całość produkcji pochodzić będzie z dwóch ścian zlokalizowanych w pokładzie 385/2. 

2. EKSPLOATACJA FOKŁADU 382/5 W POLU V 

Do 1997 roku eksploatacja w kopalni "Bogdanka" prowadzona była tylko w pokładzie 382. Mimo 
znacznego zakresu robót przygotowawczych wykonanych w pokładzie 385/2 w latach 1987-1990, 
nie podjęto wówczas jego eksploatacji . Pierwszą ścianę w pokładzie 385/2 uruchomiono dopiero 
w marcu 1997 roku. Była to ściana 1/V o charakterze badawczym o długości 200m. W oparciu 
o szczegółowe analizy warunków geologiczno-górniczych i dotychczasowych doświadczeń, opra
cowano założenia dla wyposażenia mechanizacyjnego dla tej ściany mającego zapewnić w miarę 
możliwości wysoką koncentracje wydobycia. 

Kompleks mechanizacyjny przygotowany do eksploatacji tego nowego i cienkiego pokładu, skła
da się z następujących głównych maszyn: 
- nowej zaprojektowanej od podstaw obudowy ścianowej Glinik 10/23 POz, o podziałce 1,5 m; 
- kombajnu ścianowego JOY 4LS, o zabiorze 0,8 m; 
- przenośnika ścianowego PF-4/832 w ścianach 1/V i 2/V, Rybnik-935 w ścianach 3/V i 4/V oraz 

PF-932 w ścianie 5/V; 
- przenośnika podścianowego B-2251750/1200; 
- kruszarki kęsów KRUK-lOOOP; 
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- ciągu przenośników taśmowych odstawy (Pioma 1200, Gwarek 1200 o wydajności do l 300 Mg/h); 
- napięcie zasilania l kV. 

Ściana 1/V/385. mimo badawczego charakteru uzyskiwała od razu dobre, a nawet bardzo dobre 
wyniki i po 16 miesiącach eksploatacji osiągnęła docelowy wybieg 2450 m. 

Maksymalny postęp ściana ta osiągnęła w sierpniu 1997 roku-290m, co dawało średni postęp 
dobowy 13 ,8 m. Maksymalny postęp dobowy ściany wyniósł w tym miesiącu aż 18m. Wydobycie 
miesięczne brutto w tym miesiącu wyniosło ponad 250 tys . Mg urobku. 

Średnie wydobycie urobku węglowego z całego wybiegu ściany 1/V wyniosło: 
miesięczne: 111 tys. Mg/miesiąc, 

- dobowe: 5,2 tys. Mg/dobę. 
Druga ściana 2/V/385 w tym polu uruchomiona została w sierpniu 1998 roku po około 1,5 mie

sięcznym okresie przezbrajania. Długość ściany 2/V/385 została zwiększona do 250m. 

Rys. l. Widok ściany IlV w pokładzie 385/2 
Figure l. View of IlV longwall in 385/2 coal seam 

Kolejne ściany, tj . 3/V, 4/V, 5/V i ostatnio uruchomiona ściana 6/V posiadają długość ponad 
280 m, wynikającą z podziału geometrycznego pozostałej do wybrania parceli. Długość ściany po
wyżej 250 m, w pokładzie o miąższości poniżej 2,0 m, mogła być zastosowana po uprzednim uzys
kaniu odstępstwa od obowiązujących w tym zakresie przepisów, oraz przy zachowaniu rygorów 
warunkujących jego udzielenie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Lokalizacja i usytuowanie pięciu dotychczas wybranych ścian w polu V w pokładzie 385/2 przed
stawiono na wycinku mapy tego pokładu na rysunku 2. 

Charakterystykę tych ścian oraz ich średnie i maksymalne osiągnięte wyniki produkcyjne przed
stawiono w tabeli l. W tabeli 2 zestawiono wydobycie całkowite z dotychczas wybranych ścian 
w polu V pokładu 385/2. 
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Rys. 2. Lokalizacja i usytuowanie ścian w polach IV i V w pokładzie 385/2 
Figure 2. Location and position o f longwalls in areas IV and V in 385/2 coal seam 

Z tabel l i 2 wynika, że 5 pracujących dotychczas ścian, w polu V tego pokładu, o łącznej dłu
gości około 1300 m i wybiegu około 2460 m każda, zapewniło wydobycie 11,8 mln Mg urobku 
węglowego. Miąższość eksploatowanego pokładu wynosiła średnio w poszczególnych ścianach od 
1,73 m w ścianie 2/V, do 1,80 m w ścianie 5/V. 

Średni postęp miesięczny w ścianach 1/V-3/V wynosił około 150m. W ścianie 4/V był niższy 
(wyniósł 112m) z uwagi na trudności, które wystąpiły z utrzymanie chodnika nadścianowego (od
działywanie eksploatacji z dwóch pokładów), a w ścianie 5/V był zdecydowanie wyższy i wyniósł 
190m na miesiąc. 

Średnie wydobycie dobowe z całego wybiegu, najniższe było dla ściany 1/V (najkrótsza) i wy
nosiło około 5,2 tysiąca Mg, a najwyższe dla ścian 3/V i 5/V i wynosiło około 7,5 tysiąca Mg. Śred
nie uzyskane wydobycie dobowe tych ścian nie w pełni odzwierciedla ich rzeczywistą zdolność wy
dobywczą, gdyż tylko w niektórych okresach ściany te pracowały przy pełnym obłożeniu zmiano
wym. Rzeczywistą zdolność wydobywczą charakteryzowanych ścian w tym polu dobrze charakte
ryzuje średnie wydobycie dobowe z miesięcy o najwyższych postępach. 

Najwyższy miesięczny postęp wynoszący290m uzyskała najkrótsza ściana 1/V (długość 200m), 
później 280m ściana 2/V (długość 250m), a pozostałe 250-265 m na miesiąc (długość tych ścian 
wynosiła 284 m). Średnie wydobycie dobowe w tych miesiącach wyniosło ponad 10 tysięcy Mg 
urobku węglowego, dla ściany 3/V nawet powyżej 11 tysięcy Mg, a tylko dla ściany 5/V nieco po
niżej 10 tysięcy Mg. 

Rzeczywisty poziom zdolności wydobywczej w wysokości 10 000 Mg na dobę w analizowa
nych ścianach w warunkach pola V pokładu 385/2 przy zastosowaniu pracującego tam kompleksu . 
ścianowego, można uznać jako najbardziej racjonalny. 
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Tabela l. Charakterystyka oraz wyniki produkcyjne ścian w polu V pokładu 385/2 
T b l l L 11 ' d d . . V f 3 85/2 l a e ongwa s parameters an pro uctwn m area o coa seam 

Lp. Parametr ściany 
Jednostka Nazwa ściany 

miary 1/V/385 2/V/385 3/V/385 4/V/385 5/V/385 

l. Długość m 200 250 284 284 281 

2. Wybieg m 2456,5 2458,0 2458,0 2457,5 2459,0 

3. Średnia miąższość pokładu m 1,76 1,73 1,73 1,80 1,75 

4. Data rozpoczęcia eksploatacji m-c, rok III 1997 VIII 1998 II 2000 I 2002 V 2004 

5. Czas eksploatacji miesiąc 16 16 16 22 13 

6. 
- Miesięczny średni m 153,5 153,6 153,6 111,7 189,2 

7. postęp maksymalny m 290,0 280,5 250,0 248,0 265,0 

8. Miesięczne średnie Mg 110 937 141 120 162 163 128 646 183014 
-

9. wydobycie maksymalne Mg 222 795 241 124 267 413 246 680 250 447 

10. S red ni z całego wybiegu m 7,2 7,1 7,0 4,8 7,8 
t--- dobowy 

11. postęp w najlepszym miesiącu m 13,8 10,9 11,0 10,8 10,4 

12. Srednie z całego wybiegu Mg 5190 6545 7434 5560 7553 
l-- dobowe 

13. wydobycie w najlepszym miesiącu Mg lO 609 lO 844 11 036 10 725 9730 

Tabela 2. Zestawienie ścian w polu V pokładu 385/2 
T b! 2 L 11 ' r V f 385/2 l a e ongwa s 1st m area o coa seam 

Długość Wybieg 
Wydobycie 

Lp. Ściana Okres pracy brutto 

[m] [m] [T] 

l. l !V III 1997-VI 1998 200,0 2456,5 l 774 985 

2. 2/V VIII 1998-XII 1999 250,0 2458,0 2 257 923 

3. 3/V II 2000-VI 2001 284,0 2458 ,0 2 594 615 

4. 4/V I 2002-X 2003 284,0 2457,5 2 830 211 

5. 5/V V 2004-V 2005 281 ,0 2459,0 2 379 176 

Razem/średnia 1299,0/259,8 12 289,0 11 836 910 

3. URUCHOMIENIE EKSPLOATACJI W POLU IV FOKŁADU 385/2 

W grudniu 2005 roku w kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka" S.A. uruchomiona została pierwsza 
ściana w nowo udostępnionym polu IV w pokładzie 385/2. Ściana ta uzbrojona została w pełni no
wy kompleks mechańizacyjny, drugi dla tego pokładu. Ściana posiadała długość 297 m i planowa
ny wybieg około 3,1 km. Pole IV położone jest w południowo-zachodniej części obszaru górni
czego kopalni i razem z polem ścianowym ściany 1/IV zaznaczone jest na zamieszczonej mapie 
pokładu 385/2 na rysunku 2. 

Uruchomienie nowej ściany poprzedzone zostało wykonaniem znacznego zakresu robót przy
gotowawczych. W sierpniu 2005 roku zakończone zostało drążenie przecinki rozruchowej ściany 
1/IV, kończące rozcinkę pola ścianowego pierwszej ściany. Dla potrzeb zapoczątkowania eksploa
tacji w tym polu wykonano sumarycznie około 10,5 km wyrobisk, których drążenie zapoczątkowa-
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no w lutym 2004 roku. Miąższość pokładu węgla 385/2 w tej partii złoża waha się w granicach 
l ,60-1,85 m. Maksymalne nachylenie pokładu węgla wzdłuż ściany 1/V wynosi około I 0° i jest 
największe z dotychczas występujących w kopalni. Przy długości ściany około 300 m różnica wy
sokości pomiędzy kotami spągów w chodniku nadścianowym i podścianowym wynosi około 40 m. 

Rys. 3. Widok ściany I/IV w pokładzie 385/2 
Figure 3. View of I/IV longwall in 385/2 coal seam 

Wyposażenie mechanizacyjne ściany 1/IV pierwszej w nowym polu stanowi: 
- obudowa ścianowa zmechanizowana typu Olinik 12/27 POz BSN o podziałce 1,75 m; 
- kombajn ścianowy typu Joy 4LS8 o zabiorze l ,O m; 
- zgrzebłowy przenośnik ścianowy typu Joy AFC wraz z urządzeniami przekładkowymi bezcięg-

nowymi ; 
- zgrzebłowy przenośnik podścianowy typu Joy BSL z zespołem kruszarki, oraz stacją najazdową; 
- wyposażenie pomocnicze, standardowo stosowane w kopalni "Bogdanka". 

Do transportu urobku zabudowano przenośniki o wydajności 1600 Mg/h, dwa typu Pioma 1200 
o długościach 1500 m i 1600 m, w chodniku podścianowym I/IV, oraz przenośnik Gwarek 1200 
o długości trasy 1800 m, w chodniku odstawczym 3/IV. 

Wyposażenie mechanizacyjne ściany I/IV w pokładzie 385/2, w tym: przenośnik podścianowy , 

stacje napinające, przekładkowe, pociąg aparaturowy, itp. są analogiczne jak w kompleksie ściano
wym zakupionym w 2002 roku i zastosowanym po raz pierwszy w ścianie 10/I w pokładzie 382, 
przy czym w tym przypadku, dla pokładu o znacznie mniejszej grubości. Zastosowano również na
pięcie zasilania podstawowych maszyn kompleksu 3,3 kV, podobnie jak poprzednio. 

W trakcie zbrojenia ściany 1/IV/385 zastosowano nowy w warunkach kopalni ,,Bogdanka", sys
tem transportu sekcji obudowy ścianowej. Stosowany dotychczas system transportu całych sekcji 
obudowy zmechanizowanej, za pomocą samojezdnych kolejek podwieszanych z napędem spalino
wym, tym razem był wykorzystany tylko na trasie do komory montażowej, zlokalizowanej w chod
niku nadścianowym . W przecince ścianowej nie mógł być zastosowany ze względu na duże masy 
sekcji (ponad 22 Mg) i występujące tu nachylenie. Korzystając z doświadczeń kopalń śląskich za-
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stosowano kolejkę spągową z napędem elektrycznym typu KSZ-900 produkcji firmy Becker-War
kop, sterowaną zdalnie. Dzięki zastosowanemu systemowi transportu sekcji "po spągu" możliwe 
było znaczne zmniejszenie wysokości przecinki rozruchowej ściany (o około l m). Ten system tran
sportu w pełni sprawdził się i jest stosowany od tego czasu również w innych ścianach, w innych 
warunkach. 

Rys. 4. Transport sekcji obudowy ścianowej kolejką KSZ-900 
Figm·e 4. A face support unit transported by KSZ-900 locomotive 

Rozruch nowej ściany 1/IV w pokładzie 385/2 nastąpił w drugiej dekadzie grudnia 2005 roku. 
Pełne zadania produkcyjne ściana przejęła od 20 stycznia 2006 roku, kiedy to inna eksploatowana 
wcześniej ściana 9/I w pokładzie 382, przeszła w stan przygotowania do likwidacji. 

Ściana 1/IV w okresie eksploatacji w ciągu 2006 roku poszczycić się może dwoma spektaku
larnymi doświadczeniami, z jednej strony rekordowym postępem miesięcznym uzyskanym w mar
cu, z drugiej natomiast ponad miesięcznym, kontrolowanym postojem ściany w miesiącu lipcu. 

4. WYNIKI PRODUKCYJNE ŚCIANY 1/IV 

Postęp ściany 1/IV w oddziale G-2 w miesiącu styczniu wyniósł 160 m, a w lutym 271 m. Impo
nujący postęp wynoszący 407 m osiągnęła ściana w miesiącu marcu. W miesiącu tym ściana, ma
jąc priorytet w realizacji wydobycia, od początku uzyskiwała regularnie wysokie dobowe postępy, 
na poziomie kilkunastu metrów. W dniu 21 marca oddział uzyskał maksymalny postęp dobowy, 
wynoszący 19 m, co jest najlepszym wynikiem w historii kopalni "Bogdanka". Średni dobowy po
stęp ściany w całym miesiącu marcu wyniósł ponad 15 m. Uzyskany (przy 27 dniach roboczych) 
miesięczny postęp 407 m jest nowym rekordem w dotychczasowej działalności kopalni. Wcześniej 
340 m postępu ściany uzyskał oddział G-3 w ścianie 10/I w pokładzie 382 we wrześniu 2002 roku, 
również wyposażonej w nowy kompleks mechanizacyjny. 
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- miejsce zatrzymania oraz bezpośrednie strefy napędów przenośnika ścianowego Joy AFC po
winny być odpowiednio wcześniej przygotowane z uwzględnieniem intensywności zjawiska wy
piętrzania spągu i zaciskania obudowy w chodnikach przyścianowych; 
miejsce zatrzymania stacji najazdowej Waran i napędu przenośnika zgrzebłowego Joy BSL po
winno być odpowiednio wcześniej przygotowane z uwzględnieniem wszystkich czynników jak 
wyżej; 

- uzyskanie odpowiednio dużej wysokości ściany z uwzględnieniem wielkości wypiętrzania spą
gu obok i pod trasą przenośnika ścianowego J oy AFC ze względu na bezpieczeństwo zabudo
wanych tam urządzeń (zaciśnięcie); 

- łatwy i bezproblemowy rozruch ściany w przypadku nagłej konieczności. 
Realizacja powyższych założeń obejmowała następujące prace przygotowawcze: 

l) Zabezpieczenie rejonu skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym 1/IV: 
- zabudowa podciągów i stojaków wzmacniających obudowę; 
- wykonanie pobierki spągu dla zapewnienia odpowiedniej wysokości chodnika. 

2) Zabezpieczenie rejonu skrzyżowania ściany z chodnikiem podścianowym l/IV: 
- na odpowiednim odcinku chodnika wykonanie pobierki i niwelacji spągu, której celem jest 

przygotowanie równego podłoża pod płytę pod napędową i część leżącą przenośnika pod
ścianowego Joy BSL; 

- zabudowa podciągów i stojaków wzmacniających obudowę. 
3) Zabezpieczenie rejonu zatrzymanie napędu przenośnika podścianowego JOY BSL i stacji najaz

dowej Waran: 
- wykonanie pobierki i niwelacji spągu (uwzględniając schemat wypiętrzania spągu) na odcin

ku zatrzymania stacji najazdowej i bezpośrednio przed; 
- pozostawienie stacji najazdowej Waran bez przekładki w stosunku do przenośnika podścia

nowego Joy BSL; 
- zabudowa stojaków posadowionych na prostkach V w celu ograniczenia wypiętrzania spągu. 
Celem takiego sposobu zabezpieczenia było przygotowanie miejsca dla przekładki stacji najaz

dowej Waran. 
4) Zabezpieczenie samej ściany 1/IV/385. 

W tym celu niezbędne było wykonanie około 40 m postępu ściany 1/IV w trakcie, którego: 
- ścianę prowadzono utrzymując wysokość od przystawki kablowej pod stropnice sekcji ob

udowy ścianowej minimum 0,8 m, tj. przy wysokości 2,2 m; 
- trasę przenośnika ścianowego Joy AFC prowadzono "po kamieniu" bez pozostawiania węg

la w spągu; 
- na ostatnich 5 m postępu ściany maksymalnie zwiększono wysokość ściany z uwzględnie

niem zakresu pracy obudowy Glinik 12/27 POz, tj. do 2,7 m; 
- uzyskano układ, w którym trasa przenośnika ścianowego była poniżej posadowienia spągnic 

sekcji; 
- we wnękach ścianowych na okres postoju dodatkowo zabudowano pod stalowe stropnice 

obok każdego stojaka SHC, stojaki drewniane. 
W zakresie wentylacyjnym dla zabezpieczenia ściany 1/IV/385 przed zagrożeniem pożarami en

dogenicznymi podjęto następujące działania : 

l) Z chwilą wstrzymania postępu ściany zmniejszono ilość przepływającego powietrza przez rejon 
wentylacyjny oddziału G-2 . 

2) Z rejonu wentylacyjnego ściany pobierano próby powietrza dla wczesnego wykrywania poża
rów endogenicznych z częstotliwością 2 razy na tydzień. 

3) Po zatrzymaniu postępu ściany, w chodniku nadścianowym i podścianowym, za frontem ściany 
wykonano korki izolacyjne z superlekkiej pianki krylaminowej. 

4) Na odcinku 75 m, tj. od sekcji nr l do 20 oraz od sekcji nr 148 do 168 wykonano uszczelnienie 
zrobów poprzez wtłoczenie do części zawałowej superlekkiej pianki krylaminowej . 
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5) W chodniku nadścianowym czoło korka izolacyjnego, 10 m odcinek ociosu południowego li
cząc od korka izolacyjnego oraz 20 ostatnich sekcji obudowy ścianowej od strony linii zawa
łowej uszczelniono za pomocą płótna wentylacyjnego. 

6) W rejonie ściany 1/IV/385 utrzymywano w stanie pracy: metanomierz stacjonarny MM-2, czujnik 
do pomiaru stężenia tlenku węgla ACO. czujnik temperatury CT-2, anemometr stacjonarny AS-2. 

7) Dozór zmianowy oddziału G-2 prowadził za pomocą przyrządów pomiarowych przenośnych 
pomiary zawartości stężeń gazów w prądzie wylotowym z rejonu ściany. 
W trakcie postoju ściany prowadzono zmianową kontrolę wyrobisk i urządzeń przez osoby do

zoru ruchu. Szczególną kontrolą objęta została obudowa ścianowa w zakresie: stanu ciśnienia w sto
jakach obudowy, geometrii sekcji, pomiarów wysokości pomiędzy ustalonymi punktami. 

Ostatecznie ściana po wykonaniu około 40 m postępu oraz po zrealizowaniu pełnego zakresu 
robót przygotowujących ją do postoju, została zatrzymana na okres od 30 czerwca do 6 sierpnia, tj. 
38 dni. Uruchomienie ściany nastąpiło 7 sierpnia, na 4 dni przed zakończeniem normalnego biegu 
ściany 8/II/382. 

W czasie postoju ściany załoga oddziału G-2 wykonywała m.in. prace: 
- w oddziale dla utrzymania w stanie funkcjonalnym wyrobisk i urządzeń , tj. pobierki spągu, za

budowa dodatkowych wzmocnień obudowy; 
w oddziale związane ze wzmocnieniem obudowy w rejonie zakończenia biegu ściany; 

- roboty górnicze w innych oddziałach ruchowych kopalni . 
Okres rozruchu ściany trwał do 9 sierpnia, tj. 3 dni i związany był z koniecznością ułożenia tra

sy przenośnika ścianowego Joy AFC bezpośrednio na spąg pokładu węgla. Należy zaznaczyć , że 

grubość przyciętego kamienia w spągu wynosiła 0,8-1 ,O m. 

6. UW AGI WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOAT ACJI 
ŚCIAN NISKICH W KOP ALNI "BOGDANKA" 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacją pokładu 385/2, wynikające z wybrania pięciu ścian 
w polu V, oraz jednej ściany w polu IV, są już bogate i jednoznacznie wskazują, że mimo stosun
kowo małej miąższości pokładu osiągnięcie wysokiej koncentracji wydobycia jest możliwe, przy 
zastosowaniu tradycyjnego wyposażenia mechanizacyjnego, z urabianiem za pomocą kombajnu. 
Trzeba podkreślić jednak wyraźnie, że wielkość wydobycia ze ściany przy miąższości pokładu wy
noszącej 1,6-1,8 m jest zdecydowanie mniejsza, a dobre wyniki można uzyskać przy odpowiednio 
zwiększonym postępie ściany. 

Osiąganie wysokiej koncentracji wydobycia w ścianach niskich o miąższości pokładu poniżej 
2,0 m posiada więc pewne naturalne ograniczenia: 
a) W ścianach niskich trudniejsze jest zwiększanie wielkości zabioru kombajnu, gdyż zbyt głęboki 

zabiór przy małej wysokości ściany pogarsza załadunek urobku na przenośnik ścianowy oraz 
utrudnia sterowanie kombajnem i sekcjami obudowy ścianowej , 

W przypadku kompleksu mechanizacyjnego pracującego w polu V zabiór kombajnu wynosi 0,8 m, 
natomiast w przypadku kompleksu pracującego w polu IV zabiór kombajnu zwiększony został 
do 1,0 m, a więc do wartości stosowanej w kompleksach mechanizacyjnych dla pokładu 382. 
Zwiększona została, więc wydajność kompleksu, pogarszając jednak warunki pracy zwłaszcza 
w stanach awaryjnych . 

b) Wzrost długości ściany jest również ograniczony zarówno realnymi trudnościami jak i obowią
zującymi przepisami górniczymi do maksymalnie 250 m (przy wysokości ściany poniżej 2,0 m). 
Ograniczenie to w pokładach o grubości powyżej 2,0 m występuje dopiero przy długości 400 m. 
W kopalni ,,Bogdanka" w pokładzie 385/2 stosowane są ściany dłuższe niż 250 metrów (w polu V 
o długości 284 m i około 300 m w polu IV), ale na podstawie uzyskanego odstępstwa i pod 
pewnymi rygorami, jak np. praca załogi z aparatami ucieczkowymi. 
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c) Pogarsza się jakość urobku, poprzez naturalną dążność do zwiększania wysokości ściany po
przez przybierania skał spągowych i stropowych. 

d) Następuje znaczne pogorszenie warunków pracy załogi w ścianie z uwagi na małą wysokość 
i utrudnione staje się wykonywanie wszelkich robót zwłaszcza transportowych, zabezpieczenio
wych czy remontowych. 

e) Ulega pogorszeniu możliwość reagowania na pojawiające się zaburzenia geologiczne zalegania 
pokładu. Przykładowo lokalne pofałdowanie pokładu wymusza zwiększenie wysokości ściany 
dla zapewnienia bezpiecznego przemieszczanie się kombajnu ścianowego. 

f) Zastosowanie wyposażenia mechanizacyjnego stosowanego obecnie przy eksploatacji pokładu 
385/2, przy grubości pokładu poniżej 1,6 m jestjuż praktycznie niemożliwe . 

Rys. 6. Ściana 1/IV /385. Utrudnione warunki pracy załogi 
Figure 6. 1/IV/385 Longwall. Difficult working conditions 

Podsumowując dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji pokładu 385/2 z za
stosowaniem tradycyjnej techniki kombajnowej i systemu ścianowego, należy stwierdzić, że moż
liwa jest wysokowydajna eksploatacja przy miąższości pokładu nie mniejszej niż 1,6 m. W wa
runkach kopalni "Bogdanka" osiągnięta została koncentracja wydobycia z jednej ściany na pozio
mie 10 000 Mg na dobę w polu V, za pomocą kompleksu mechanizacyjnego z 1997 roku i rzędu 
15 000 Mg na dobę, za pomocą nowego kompleksu ścianowego pracującego w polu IV od grudnia 
:2005 roku. 

Można więc uznać, że poziom koncentracji wydobycia, ze ściany wysokowydajnej w pokładzie 
o grubości 1,7-1,8 m, rzędu 10 tysięcy Mg/dobę jest w pełni możliwy już przy obecnym poziomie 
technicznym maszyn i wyposażenia mechanizacyjnego ścian. 

W obszarach zasobów przemysłowych pokładu 385/2 o grubości poniżej 1,6 m, dotychczas eks
ploatacja nie była prowadzona. Kopalnia "Bogdanka" nie posiada także w dniu dzisiejszym żadnej 
sprawdzonej techniki eksploatacji pokładów o takiej miąższości , mimo że w tym przedziale grubo
ści jest znaczna część zasobów przemysłowych. 
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PODSUMOW ANIE 

l. W 1997 roku uruchomiona została w kopalni "Bogdanka" pierwsza ściana badawcza w pokła
dzie 385/2 (w polu V), o miąższości poniżej 1,8 m. Ściana ta wyposażona została w nowy wy
sokowydajny kompleks mechanizacyjny oparty na obudowie Glinik-10/23 POz oraz kombajn 
ścianowy Joy 4LS i przenośnik PF-4/832. Dotychczas kompleks ten wybrał w pięciu ścianach 
11,8 mln Mg urobku węglowego. Potwierdzona wieloletnią pracą zdolność produkcyjna tego 
kompleksu to lO 000 Mg urobku węglowego na dobę. 

2. W grudniu 2005 roku uruchomiona została pierwsza ściana w polu IV w pokładzie 385/2, wy
posażona również w nowy kombajnowy kompleks wydobywczy, wzorowany na wykonanym 
w 2002 roku dla ściany 10/I (w pokładzie 382 o grubości około 2,5 m), który zapewnił dalszy 
wzrost koncentracji wydobycia osiąganej przy eksploatacji cienkiego pokładu. W marcu 2006 
roku ściana ta osiągnęła miesięczny postęp 407 m, co zapewniło średnie z miesiąca wydobycie 
dobowe 15,8 tysiąca Mg urobku węglowego. 

3. Uzyskane wyniki produkcyjne w ścianach pola V i pola IV pokładu 385/2 potwierdziły, więc 
możliwość wysokiej koncentracji wydobycia również w ścianach o grubości pokładu poniżej 
2,0 m. W ścianach takich, a zwłaszcza przy grubości pokładu poniżej l ,8 m występują jednak 
ostrzejsze bariery w zakresie długości ściany, wielkości zbioru, a w także w zakresie warunków 
pracy w samej ścianie. 

4. Dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji pokładu 385/2 dotyczą zastosowa
nia tradycyjnej techniki kombajnowej , przy grubości pokładu 1,6-2,0 m. Kopalnia "Bogdanka" 
nie posiada w dniu dzisiejszym żadnej sprawdzonej techniki eksploatacji przy grubości poniżej 
l ,6 m, mimo że w pokładach o miąższości l ,2-1 ,6 m znajduje się znacząca część zasobów prze
mysłowych pokładu 385/2 i innych. 

5. W ścianie 1/IV w pokładzie 385/2 w kopalni "Bogdanka" zdobyto także ciekawe doświadcze
nie w zakresie kontrolowanego postoju ściany. Właściwie zaplanowanie i dobrze przygotowa
nie trudnego zadania, jakim był pięciatygodniowy postój ściany (w warunkach reologicznego 
górotworu, przy niskim pokładzie i występującym zagrożeniu pożarowym) sprawiło, że nie wy
stąpiły żadne istotniejsze trudności, ani w trakcie postoju ściany, ani podczas ponownego jej roz
ruchu. 

6. Dla eksploatacji pokładów poniżej 1,6 m grubości konieczne jest, więc poszukiwanie nowych 
rozwiązań bądź to w obrębie t~hniki strugowej, bądź też w zmodernizowanej technice kom
bajnowej. 
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The Practical Experience from Mining the 385/2 Coal Seam 
with Thickness Below 2.0 Metres at LW "Bogdanka" S.A. Coal Mine 

In the paper are described the mining and geologie conditions and the two mechanized longwall 
equipment sets used when mining the 38512 coal seam, with thickness in the area of interest of be
tween 1.6 to 2.0 metres, at "Bogdanka" mine. The seam has been under extraction in area V since 
1997 and the sixth longwall has recently been startedup there, and in area IV, where the first long
wali started in 2005. Both longwalls are equipped with Olinik mechanized supports and Joy shea
rers. The paper presents the production results - close to 10,000 MT of coal per day achieved in 
area V and even more from the first longwall in area IV. The advance achieved by the longwall in 
March 2006 was 407 metres with an average daily output of 15,000 MT of coal. Another interest
ing mining experiment was, described in the paper, the controlled stoppage of the longwall for over 
a month in July 2006. 

Recenzent: dr inż. Zbigniew Rak 
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STRESZCZENIE: Rodzaj minerału stałego w powiązaniu z miejscem i formą zalegania determi
nuje sposób jego pozyskiwania oraz poziom kosztów. W procesie pozyskiwania minerału, na sa
mym jego początku, występuje wybieranie skały składające się z urabiania i ładowania (eksploa
tacja odkrywkowa) oraz stawiania obudowy (eksploatacja podziemna). Proces urabiania może być 
realizowany różnymi metodami, choć w chwili obecnej i w nadającej się przewidzieć przyszłości 
dominować będą metody mechaniczne, a szczególnie frezowanie. W górnictwie podziemnym więk

szość maszyn urabiających pracuje na zasadzie frezowania (kombajny ścianowe, chodnikowe). Na
tomiast w górnictwie odkrywkowym coraz częściej spotyka się również maszyny frezujące, stoso
wane do urabiania minerału użytecznego i skały płonnej. Dlatego należy sądzić, że głównymi kie
runkami rozwoju urabiania minerałów stałych będą metody mechaniczne, a w tym dominować bę
dzie frezowanie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Urabianie, metody urabiania, skrawanie 

l. WPROW ADZENIE 

Powstanie jakiegokolwiek produktu materialnego związane jest z pozyskaniem materiału na jego 
wytworzenie. W tym też celu zaczęto pozyskiwać różnego rodzaju minerały, a w tym minerały sta
łe, nazywane również skałami. Minerał pozyskiwany w celu jego dalszego wykorzystania nazywa
ny jest minerałem lub skałą użyteczną. Natomiast inne skały, towarzyszące minerałowi użyteczne
mu, nazywane są skałami płonnymi. Dokładne rozróżnienie tych skał wynika z konieczności wy
brania najkorzystniejszych metod ich oddzielenia od całości (calizny). Oczywiście metoda, czy me
tody te związane są z warunkami i formą zalegania wspomnianych wcześniej skał. 

Dlatego też w pierwszym etapie należy ustalić czy pozyskiwanie minerału użytecznego odby
wać będzie się przez eksploatację podziemną czy odkrywkową. Wtedy określany jest sposób wy
bierania, a pozostaje wybrać metodę oddzielania części minerału od całości, czyli urabianie. Proce
sowi urabiania towarzyszy zawsze usuwanie urobku z miejsca jego wytwarzania, czyli ładowanie . 

Proces ładowania musi uwzględniać wymagania związane z urabianiem, gdyż może on hamować 
(ograniczać) wielkość strugi urobku, czyli wydajność. 

W czasie urabiania można otrzymać urobek foremny (minerały ozdobne) lub nieforemny (wę
giel, rudy) w zależności od dalszej drogi jego przetwarzania i wykorzystania. Jednak w każdym 
z tych przypadków konieczny jest wybór odpowiedniej metody urabiania, pozwalającej uzyskać 
wymagany produkt (urobek) przy założonym i akceptowalnym poziomie kosztów. 

W chwili obecnej można wyróżnić trzy grupy metod urabiania skał, przy różnym stopniu ich 
wykorzystania w przemyśle. Grupa pierwsza to metody mechaniczne urabiania skał, druga to me
tody termiczne, a trzecia- to metody elektryczne. Oczywiście, jak to już wcześniej zaznaczono, 
metody te są w różnym stopniu stosowane do urabiania skał, zarówno samodzielnie jak i zespoło
wo (metody kombinowane). 
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2. KLASYFIKACJA METOD URABIANIA SKAŁ 

Podział metod urabiania skał na trzy grupy pozwala na zakwalifikowanie pojedynczej metody do 
jednej z tych grup. 

Metody mechaniczne dzielą się na metody statyczne i dynamiczne. Do metod mechanicznych 
statycznych zalicza się metody wykorzystujące narzędzia skrawające (noże, krążki) przemieszcza
jące się po określonych trajektoriach. Natomiast do metod mechanicznych dynamicznych zalicza 
się metody udarowe, wykorzystujące materiał wybuchowy czy impuls hydrauliczny. 

Metody termiczne również dzielą się na metody termiczne statyczne (ogniowe, plazmowe) i dy
namiczne (detonacja). 

Metody elektryczne wykorzystują różne zjawiska elektryczne do wytworzenia ciepła, które ni
szczą spójność skały czy detonacji. 

Przedstawione powyżej różne metody urabiania skał są, jak łatwo zauważyć, w różnym stopniu 
wykorzystywane w praktyce górniczej. Obecnie najczęściej wykorzystuje się metody mechaniczne, 
które mogą byś stosowane samodzielnie lub równolegle z inną metodą nie mechaniczną. Wtedy naj
częściej zwiększa się zakres stosowania metody mechanicznej . 

Stopień wykorzystania (zastosowania) różnych metod urabiania skał zależy od warunków gór
niczo-geologicznych technicznych i ekonomicznych. 

Warunki górniczo-geologiczne, do których należy zaliczyć: 
- sposób zalegania (eksploatacja podziemna, odkrywkowa), 
- rodzaj złoża (pokład, żyła, soczewka, gniazdo), 
- rodzaj kopaliny i jej własności fizyczne i mechaniczne, 
- sąsiedztwo otaczających skał (ciśnienie górotworu), 
- zagrożenia (wodne, gazowe, pyłowe, pożarowe) 
mają decydujący wpływ na cały proces eksploatacji minerału użytecznego. Wtedy warunki techni
czne, uwzględniające powyższe uwarunkowania, określają poziom wydobycia (wydajność), rodzaj 
maszyn i urządzeń oraz wpływ na środowisko (ochrona) . 

Jeżeli powyższe warunki umożliwiają rentowną eksploatację złoża, to spełniony jest warunek 
ekonomiczny. Dlatego łatwo jest, uwzględniając powyższe, uzasadnić powszechność stosowania me
md mechanicznych w procesie urabiania skał, choć nie należy zaniedbywać rozwoju innych metod . 

3. METODY MECHANICZNE URABIANIA SKAŁ 

Metody mechaniczne urabiania skał są obecnie najpowszechniej stosowanymi metodami w proce
sie niszczenia spójności (urabianie) minerałów stałych. Wprowadzony podział na metody mecha
niczne statyczne czy dynamiczne należy dodatkowo rozszerzyć (uwzględnić) o wykorzystanie tych 
metod w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Dlatego w górnictwie podziemnym, w chwili 
obecnej, najczęściej stosuje się urabianie za pomocą materiału wybuchowego (wiercenie otworów) 
lub poprzez skrawanie (frezowanie, struganie). Inne metody spotykane w tym przemyśle (młotki uda
rowe) są wykorzystywane jako metody pomocnicze, uzupełniające. Natomiast w górnictwie odkry
wkowym dominuje urabianie poprzez kopanie, zrywania, spychanie, zgarnianie lub ładowanie . Na
leży jednak podkreślić, że w wielu przypadkach wykorzystuje się również urabianie materiałami wy
buchowymi czy poprzez skrawanie (frezowanie). 

Można zauważyć, że w przypadku skał sypkich, mało spójnych wykorzystuje się do ich pozys
kania metody urabiania poprzez kopanie, zrywanie, itp. Natomiast urabianie skał bardziej spójnych 
wymaga zastosowania materiału wybuchowego lub skrawania. Dlatego należy przypuszczać, że w na
dającej się przewidzieć przyszłości stosowane będą głównie mechaniczne metody urabiania skał, 
czyli kopanie, wiercenie (materiał wybuchowy), frezowanie i struganie. Jednak w górnictwie pod
ziemnym największy rozwój będzie dotyczył głównie frezowania, choć struganie może być w wie
lu przypadkach konkurencyjne do frezowania. 
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Urabianie za pomocą strugów statycznych przeszło głęboką metamorfozę w ostatnim dziesię
cioleciu. Maszyny te mają obecnie zainstalowaną moc na poziomie od LO do 1,6 MW. Pozwala to 
na urabianie węgli, które dotychczas z marnym skutkiem wybierane były kombajnami. Oczywiście 
wyniki takie uzyskano wprowadzając napędy głowicy o dużych mocach, przy równoczesnym peł
nym zautomatyzowaniu procesu urabiania. 

Obecnie strugi węglowe uzyskują, w podobnych warunkach , wydajności porównywalne z kom
bajnami ścianowymi, co przy eliminacji tradycyjnej załogi ze ściany pozwala znacznie obniżyć kosz
ty wydobycia jednej tony urobku. Wydaje się, że w ścianach o wysokośc i do l ,5 m maszyny te, 
wchodzące w skład kompleksu ścianowego, powinny znaleźć swoje wiodące miejsce. 

ZAKOŃCZENIE 

Wymienione powyżej różne sposoby urabiania minerałów stałych znajdują się na rozmaitym stop
niu rozwoju. Jednak, co łatwo zauważyć, dominującą rolę w procesie urabiania skał odgrywają i bę
dą dalej odgrywać metody mechaniczne 

Urabianie udarowe, skrawanie i wiercenie otworów to techniki o dawnych tradycjach i wielo
letnim rozwoju. Hydrourabianie, zastosowanie młotów o dużej energii czy wypalanie otworów ma
ją znacznie krótszą historię. Stąd możliwości rozwoju są chyba największe dla tych metod, choć 
najtrudniej w tych dziedzinach określić spodziewane kierunki ich rozwoju . 

W technice mechanicznego urabiania skał można zaobserwować szybki i wielokierunkowy po
stęp. Wydajność i moc maszyn urabiających stopniowo się zwiększa, ułatwia się ich obsługę, wprowa
dzając zdalne sterowanie i automatyzację. Rośnie zakres zastosowania urabiania mechanicznego [5]. 
Doskonali się maszyny urabiające i ich elementy robocze. Produkuje się coraz twardsze i trudniej 
ścieralne wkładki na ostrza narzędzi urabiających . Ulepsza się kształt narzędzi, uzyskując efekt sa
moczynnego ostrzenia się. Wprowadza się wiele technik opartych na kombinacji urabiania mecha
nicznego z inną metodą oddziaływaniem na kopalinę, celem łatwiejszego jej urobienia. 

Zastosowanie krążków skrawających (dysków) umożliwia rozłożenie stępienia na dużej długo
ści krawędzi roboczej przy zmniejszeniu prędkości wnikania narzędzia w skałę. Obrotowe noże stoż
kowe już obecnie nie wymagają ostrzenia. Wymienia się je po pełnym starciu wkładki z WS [5]. 

Napęd hydrauliczny o dużej mocy narzędzi udarowych pozwoli na efektywne urabianie skał śred
niej twardości z wynikami porównywalnymi z urabianiem materiałami wybuchowymi, lecz z za
chowaniem pełnego bezpieczeństwa. Strumień wody o dużym ciśnieniu czy inne metody mogą w du
żym stopniu pomóc w zwiększeniu efektywności urabiania mechanicznego. 

Dlatego przyszłość urabiania mechanicznego skał trudno urabialnych należy poszukiwać w me
todach kombinowanych. Oczywiście wykorzystanie tej czy innej metody urabiania zawsze zwią
zane jest z poziomem techniki, a koszt eksploatacji złoża decyduje o jej wyborze i zastosowaniu. 
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[4] Krauzc K.: Określenie warunków dla stosowania statycznych strugów węglowych. Mechanizacja i Au
tomatyzacja Górnictwa, nr 3, Katowice 2006. 

[5] Opolski T.: Urabianic mechaniczne i fizykalne skał. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982. 
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Development Directions in Minerał Deposit Extractive Technologies 

The extraction technology and mining costs are the resultant of the minerał type, the place of its 
occurrence and the deposit shape combined. The very first steps of the mining process is breaking 
and loading the rock (opencast mining) and supporting the void (underground mining). Breaking of 
the rock may be accomplished in many ways, however mechanized methods, especially shearing, 
are currently the most widely used, and will remain dominant in the foreseeable future as wełl. Most 
underground mining machines cut the solid by the shearing action (longwall shearers, roadheaders). 
In opencast mines machines working on the same principle become increasingly popular as well, 
used both to strip the overburden and extract the minera!. This supports the opinion that the main 
direction in the development of extractive technologies will be mechanized mining technologies, par
ticularly machines equipped with shearing working heads. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Techniczne i ekonomiczne doświadczenia 0/ZG "Lubin" 
w zakresie drążenia pochylń udostępniających 
kombajnem Voest Alpinie AM-75 Ex-S 

Krzysztof Tkaczuk, Janusz Napiórkowski 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 0/ZG "Lubin" 

STRESZCZENIE: W celu udostępnienia poludniowej części złoża w kopalni ZG ,,Lubin" zasto
sowano do drążenia wyrobisk chodnikowych w słabych skałach kombajn chodnikowy jako alterna
tywę wobec tradycyjnego sposobu drążenia i związanych z tym ograniczeń. Doświadczenia po upły
wie roku pracy kombajnu wskazują zasadność podjętych rozwiązań technicznych oraz ekonomicz
nych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kombajn chodnikowy, roboty przygotowawcze, ruda miedzi 

l. WSTĘP 

Zakłady Górnicze ,,Lubin" będąc najstarszym zakładem górniczym KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
zmuszone są inwestować w rejony do tej pory uznawane za trudno dostępne. Aktualnie największą 
szansą zagwarantowania ciągłości produkcji w przyszłości jest południowa część złoża w rejonie 
,,Lubin Główny" , ograniczona pochylniami 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 metrów, trudne jest okonturowanie przyszłego rejonu eksploatacyjnego wy
robiskami górniczymi wyłącznie za pomocą sił własnych. Część robót, dotycząca wykonania po
chylń AS-33/34/35 i rozpoczęcia konturowania złoża wiązkami wyrobisk prowadzonajest przez fir
mę "PUGiB Częstochowa" . Z uwagi jednak na złożone warunki geologiczno-górnicze postęp tych 
\ ·yrobisk nie zapewnia właściwego przygotowania pola eksploatacyjnego we właściwym czasie. 
W związku z tym w 2005 roku rozpoczęto wykonywanie wschodniej wiązki pochylń A W -13114115 
mających opasać cały rejon południowy i następnie połączyć się z robotami prowadzonymi po stro
nie zachodniej. 

2. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE 

Udostępnienie części południowej złoża poprzez wykonanie pochylń AW-13/14115 wymaga wy
konania w skale płonej niemal 2500 metrów wyrobisk chodnikowych zanim osiągnięta zostanie stre
fa złożowa. Wyrobiska te przechodzić mają przez utwory czerwonego spągowca charakteryzujące 
się niewielką zwięzłością. Wyklucza to wykorzystanie obudowy kotwowej, będącej podstawowym 
rodzajem obudowy stosowanej w Zakładach Górniczych ,,Lubin", możliwą w tych warunkach do 
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wykorzystania jest obudowa stalowa, podatna typu ŁP. W praktyce ZG ,,Lubin" własnymi siłami 
nie wykonuje aktualnie wyrobisk w obudowie ŁP, a także z uwagi na problemy organizacyjno-eko
nomiczne związane z koniecznością wydzielenia odrębnych zespołów ludzi i maszyn do prowa
dzenia tych robót, podjęto decyzję o powierzeniu wykonania tych wyrobisk firmie zewnętrznej. 

Wykorzystanie do drążenia projektowanych pochylń techniki strzelniczej , w zestawieniu z uwa
runkowaniami wentylacyjnymi oraz stosowanym w ZG "Lubin" czterozmianowym systemem pra
cy, umożliwia uzyskanie najwyżej dwóch zabiorów na dobę, czyli postęp rzędu 5-6 metrów przy 
niezakłóconym cykłu technologicznym. W tej sytuacji szukano rozwiązania zapewniającego moż
liwie duży postęp wyrobisk z jednoczesnym uniezależnieniem się od ograniczeń narzucanych przy 
wykonywaniu robót strzałowych. 

W tej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem wydawało się zastosowanie do drążenia po
chylń kombajnu chodnikowego. Do chwili uruchomienia takiego urządzenia w ZG ,,Lubin", w od
działach KGHM "Polska Miedź" S.A. kombajn chodnikowy wykorzystywano głównie do urabia
nia złoża chlorku sodu w ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" Z uwagi jednak na zupełnie inny charak
ter skał, w których miały być prowadzone roboty oraz warunki geologiczno-górnicze, wykonanie 
wyrobisk AW-13114/15 traktować należało jako rozwiązanie specyficzne, w ograniczonym tylko 
zakresie bazujące na doświadczeniach kopalni "Polkowice-Sieroszowice". 

Rys. l. Zakres robót przewidzianych do wykonania kombajnem Vocst Alpinc-75 
Figure l. The scope o f planning works with use by Combine Voest Alpine-75 

3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 

Wiązka pochylń AW-13/14115, zaprojektowana dla udostępnienia obszaru górniczego "Lubin l" 
zlokalizowana jest w piaskowcach dolnego permu (ci sura!) na głębokości od 20 do około 170 m 
poniżej złoża rud miedzi . Na monoklinie przedsudeckiej skały tego okresu wykształcone są jako 
piaskowce kwarcowe słabo zwięzłe o spoiwie ilastym i barwie czerwonobrunatnej, popularnie zwa-
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5. POSTĘP ROBÓT 

Montaż kombajnu rozpoczęto w połowie września 2005 roku po opuszczeniu jego elementów szy
bem L-I, a pod koniec września zakończono roboty montażowe i rozpoczęto regularną pracę. Drą
żenie rozpoczęto w szarym, twardym piaskowcu. Zużycie noży na wrębniku wynosiło około 50 sztuk 
na dobę. Urabianie zwięzłych skał piaskowcowych wymagało bardzo intensywnego chłodzenia 
wodą noży skrawających . Zwiększony dopływ wody do wyrobiska o spągu wykonanym w czerwo
nym piaskowcu spowodował uplastycznienie podłoża i osiadanie kombajnu. Wymagało to częste
go manewrowania kombajnem i znacząco spowalniało postęp prowadzonych prac. Ostatecznie pro
blemy ze statecznością i poruszaniem się kombajnu pokonano w połowie października. Po wejściu 
całością przodka w utwory czerwonego spągowca zwiększono postęp i jednocześnie znacząco ogra
niczono ilość wody wypływającej z kombajnu na spąg pochylni AW-13. 

Odstawa urobionego materiału skalnego początkowo odbywała się za pomocą ładowarek łyżko
wych LKP. Wydłużająca się droga odstawy wymagała zastosowania bardziej wozów odstawczych 
CB-4 o pojemności skrzyni 11,1 m3 i ładowności do 20 Mg. 

Średni postęp drążenia przodka w tym okresie wynosił około 2mb na zmianę. Od łuku obudo
wy nr 160 wystąpiło wyraźne pogorszenie warunków geologiczno-górniczych w przodku. Nastę
powało 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 wypełniono poprzez 
kasztowanie zbrojonymi okładzinami betonowymi. Dla utrzymania odspajających się warstw stro
pu i ociosu, przed podparciem ich obudową stalową ŁP wprowadzono prętowanie wyprzedzające 
czoła przodka znad obudowy, prętami stalowymi. Zabudowa prętów miała na celu wykonanie "ek
ranu" zabezpieczającego strop bezpośredni nad przodkiem jeszcze przed jego wycięciem. Zadanie 
to realizowane jest poprzez wykonanie wiertarką pneumatyczną WUP-27 zespołu 4 do 8 (w za
leżności 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 sta
lowej ostatecznej ŁP. 
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Rys. 2. Prętowanie 
Figure 2. The bars install 
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Wystąpienie pustek za obudową stalową wymagało ich wypełnienia dla osiągnięcia właściwych 
warunków współpracy obudowy z górotworem, jednocześnie wielkość pozostawionej przestrzeni 
wykluczała zastosowanie stosów podporowych z okładziny górniczej czy wypełnienie tłuczniem. 
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W tej sytuacji sięgnięto po typowe dla kopalń węgla kamiennego, lecz nie stosowane dotąd w gór
nictwie miedziowym wypełnienie pustek środkami chemicznymi. Sprowadzono agregat pompowy 
MONO WT.820 i tłoczono za obudowę wyrobiska środek wypełniający pianowo-cementowy ,Eko
piana", po uprzednim uszczelnieniu dotychczasowej obudowy fenolowo-formaldehydowym systemem 
uszczelniającym ,,Ekoflex". Łącznie wprowadzono w przestrzeń pomiędzy obudową a górotworem 
ponad 30 Mg ,,Ekopiany" na długości około 80 mb wyrobiska. 

Wykonanie pochylni AW-13 ukończono na granicy pomiędzy I i III stopniem zagrożenia wod
nego w połowie marca 2006 roku, jednocześnie obserwując w wyrobisku wzmożony wypływ wo
dy, który w skałach słabo przepuszczalnych mógł wskazywać o obecności znaczniejszych szczelin 
związanych z zaburzeniami tektonicznymi. Wykonane otwory badawcze wskazały dopływ wody po
wyżej 600 litrów/minutę, po czym wiercenia przerwano. W tej sytuacji podjęto decyzję o wykona
niu uszczelnienia górotworu wokół dalszej trasy pochylni, natomiast kombajn chodnikowy wyko
nywał pochylnię AW-15 i T-llc. 

Do wykonania uszczelnienia wykorzystano technologię opracowaną w Przedsiębiorstwie Robót 
Geologiczno-Wiertniczych w Sławkowie, opierającą się na zastosowaniu gliniastego roztworu ba
zowego i dodawaniu do niego w trakcie zatłaczania do otworów tworzących osłonę wyrobiska właś
ciwych ilości reagentu i cementu. Uszczelnianie górotworu rozpoczęto od v\·ykonania wiertnicą 
MDS-1,2 wiązki 7 wielkośredn icowych otworów iniekcyjnych o projektowanej długości całkowi
tej 112 metrów każdy, w sposób zapewniający otrzymanie minimum 10 metrowej strefy ochronnej 
wokół osi wyrobiska. Prace związane z uszczelnieniem górotworu aktualnie wciąż prowadzone są 
przez PRG-W w pochylni AW-13 

6. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE 

Całość przedsięwzięcia związanego z wykonaniem wiązki wyrobisk udostępniających południową 
część złoża w Zakładach Górniczych ,,Lubin" traktować należy jako poligon doświadczalny dla 
wykonywania chodników w nowej dla górnictwa miedziowego technologii. W równej mierze zbie
rane są doświadczenia techniczne, organizacyjne jak i ekonomiczne. Wprowadzeniu do stosowania 
kombajnu chodnikowego jest pilotażem, mającym na celu realne określenie potrzeb i możliwości 
prowadzenia tego rodzaju robót i następnie wykorzystanie tych środków technicznych na szerszą 
skalę nie tylko w ZG "Lubin", ale również w pozostałych kopalniach KGHM. Mając na uwadze 
powyższe warunki postawiono wykonawcy robót, "Grupie Budownictwa Górniczego Świętochło
wice", warunki finansowe zbliżone do wykonania tego samego zakresu robót tradycyjną technolo
gią z zastosowaniem techniki strzelniczej. Roczny kontrakt opiewał na wykonanie dwóch tysięcy 
metrów bieżących wyrobisk w ramach pochylń AW-13/14/15 wraz z przecinkami , ustalono rów
nież zasady daleko idącej, elastycznej współpracy firm w wypadku wystąpienia konieczności sto
sowania ponad standardowych rozwiązań technologicznych związanych z warunkami geologiczno
górniczymi. Aktualnie można powiedzieć, że osiągnięte efekty zarówno na płaszczyźnie technicz
nej, organizacyjnej i ekonomicznej są zadowalające dla obu stron na tyle, że poważnie rozważana 
jest możliwość podpisania wieloletniej umowy na wykonanie kolejnych robót także poza udo
stępnianiem rejonu południowego złoża. Wspólne doświadczenia stawiają GBG "Świętochłowice" 
w uprzywilejowanej pozycji w sprawie dalszej współpracy, jednak ZG "Lubin" stosowne oferty kie
ruje do wszystkich zainteresowanych. 

PODSUMOW ANIE 

Z perspektywy pierwszego roku pracy kombajnu chodnikowego w Zakładach Górniczych "Lubin" 
można ocenić, że obrana technologia drążenia wyrobisk przygotowawczych w słabych skałach przy-

158 



nosi zadowalające efekty górnicze i ekonomiczne. Pomimo występowania złożonych warunków 
geologiczno-górniczych i konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych dla utrzy
mania stabilności wyrobisk, roboty prowadzone są płynnie , z mniejszym zaangażowaniem parku 
maszynowego i ludzi , niż przy wykonywaniu tych prac własnymi siłami i w tradycyjnej technolo
gii, a przede wszystkim z zadowalającym postępem. 

Zastosowanie kombajnu chodnikowego do wykonywania wyrobisk pozwala przede wszystkim 
znacząco ograniczyć ilość niezbędnego sprzętu i ludzi, osiągnąć większy postęp przodka, ograni
czyć ilość przestojów technologicznych i awaryjnych i zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia ro
bót górniczych. 

Zebrane doświadczenia pozwalają poważni e myśleć o szerszym zastosowaniu tego typu urzą
dzeń nie tylko w naszym zakładzie. Aktualnie wdrożone są procedury związane z przygotowaniem 
zatrudnienia tego typu maszyn do wykonania połączenia kopalń ,,Lubin" i ,,Polkowice-Sieroszowi
ce", przy czym drążenie wiązki wyrobisk odbywałoby się jednocześnie z obu stron. Zastosowanie 
tutaj znalazłyby przede wszystkim mocniejsze wersje kombajnów chodnikowych jak 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 zwięzłych i wy
trzymałych. 

BIBLIOGRAFIA 

[l] W referacie wykorzystano dokumenty wewnętrzne KGHM "Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Gór
nicze .,Lubin". 

Technical and Econornic Experience Gained at "Lubin" Mine 
When Driving Inclines Using Voest Alpinie AM-75 Ex-S Roadheader 

In order to access the Southern part of the orebody at "Lubin" mine, roadheader machines were usetl 
in weak rocks as an alternative to the traditional tunnel drivage method and the limitations it encom
passes. After one year, the results prove the viability of the method and the adopted technical and 
economic solutions. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Koncepcja frezującego kombajnu ścianowego przeznaczonego 
do urabiania węgla w niskich ścianach 

Krzysztof Krauze 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych 
i Transportowych, Kraków. e-mail: krauze@agh.edu.pl 

STRESZCZENIE: Analiza warunków górniczo-geologicznych występujących w niskich ścianach poz
woliła określić wymagania techniczne ścianowego kompleksu kombajnowego. Dla tych wymagail 
ustalono, przyjmując ekonomicznie uzasadniony poziom wydobycia dobcwego, parametry konstruk
cyjne, kinematyczne i energetyczne maszyn oraz urządzeń wchodzących w skład zmechanizowa
nego ścianowego kompleksu kombajnowego. W następstwie tego opracowano koncepcję frezujące
go kombajnu dla niskich ścian oraz ustalono zakres koniecznej do przeprowadzenia modernizacji 
obudowy i przenośnika ścianowego. Uwzględniając wyżej wymienione uwarunkowania, wybrano naj
korzystniejszą wersję kombajnu ścianowego mogącego efektywnie pracować w niskich ścianach. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wybieranie cienkich pokładów, niskie ściany, kombajny ścianowe 

l . WPROW ADZENIE 

Złoża węgla kamiennego występują w formie pokładów, które posiadają różną miąższość (grubość) 
i nachylenie. W pokładach tych mogą występować różne formy ich nieciągłości (uskoki, wymycia, 
przerosty), utrudniające proces wybierania węgla kamiennego. Uwarunkowania powyższe precy
zują technologię wybierania oraz wymagania stawiane maszynom i urządzeniom wchodzących 
w skład kompleksu ścianowego . Dlatego tak ważnym jest ustalenie w pokładzie (ścianie), o jakiej 
miąższości (grubości) i nachyleniu będzie pracować kompleks ścianowy. 

Czynniki te (miąższość i nachylenie pokładu) dzielą pokłady węgla kamiennego na: 
- cienkie, o grubości do 1,5 m; 
- średni e, o grubości od l ,5 do 3,0 m; 
- grube, o grubości powyżej 3,0 m; 
oraz na: 
- poziome, o nachyleniu od O dol2°; 
- słabo nachylone, o nachyleniu od 12 do 35°; 
- silnie nachylone, o nachyleniu od 35 do 55°; 
- strome, o nachyleniu powyżej 55°. 

Obecnie grupą pokładów intensywnie eksploatowaną, ze względu na najbardziej dogodne wpro
wadzanie mechanizacji, efektywność i koszty wybierania, są pokłady o grubości od 1,5 do 3,0 m 
i nachyleniu podłużnym do 20°, czyli pokłady średnie i słabo nachylone. Fokłady o większej gru
bości mogą być wybierane, choć z większymi kłopotami, na całej wysokości lub na warstwy, gdzie 
wysokość warstwy odpowiada pokładowi średniemu. 
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W przypadku pokładów cienkich i o różnym nachyleniu problemy z ich eksploatacją są naj
bardziej niekorzystne. Głównym czynnikiem decydującym o niskim stopniu efektywności wybie
rania tych pokładów jest wysokość wyrobiska ścianowego powodująca duże trudności z wprowa
dzeniem sprawnej i niezawodnej mechanizacji, a co za tym idzie uzyskania założonego wydobycia 
dobowego i dodatniej akumulacji. 

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego eksploatację ścian prowadzi się wyłącznie 
przy wykorzystaniu zmechanizowanych kompleksów ścianowych, gdzie maszyną urabiającą jest 
kombajn frezujący. Dominująca pozycja kombajnów ścianowych wynika z wyłącznej eksploatacji 
pokładów o miąższości powyżej 1,5 m. Niestety i ta najmniejsza miąższość pokładu stwarza duże 
trudności w prowadzeniu ściany i silnie ogranicza wydajność, czyli wydobycie dobowe. 

Mając na względzie powyższe stwierdzenie można pokłady podzielić również z uwagi na me
todę urabiania. Wtedy ściany do wysokości l m mogą być w chwili obecnej eksploatowane jedynie 
kompleksami strugowymi. Natomiast ściany o wysokości od l do 1,5 m mogą być eksploatowane 
kompleksami strugowymi lub kombajnowymi. Ściany, których wysokość jest większa od l ,5 m po
winny być wyposażone głównie w kompleksy kombajnowe (obecnie firma DBT stosuje również stru
gi w ścianach o wysokości do 2m) [l], [3]. W każdym z tych przypadków ważnym jest uzyskanie 
wydobycia dobowego na założonym poziomie. Poziom tego wydobycia zależny od kosztów wy
bierania oraz ceny zbytu węgla. Dlatego w przypadku polskiego górnictwa węglowego przyjęto mi
nimalną wielkość wydobycia dobowego na poziomie około 3000 Mg/dobę, pozwalającą uzyskać 
dodatnią akumulację. 

Spełnienie tego warunku dla ścian niskich (cienkie pokłady) jest w chwili obecnej trudne do zrea
lizowania z uwagi na parametry konstrukcyjne, kinematyczne i energetyczne obecnie produkowa
nych kompleksów, a szczególnie kombajnów ścianowych . 

Produkowane obecnie w Polsce kombajny ścianowe mogą efektywnie pracować w ścianach o wy
sokości powyżej 1,5 m. Wynika to głównie z ich wymiarów zewnętrznych oraz z gabarytów pozo
stałych maszyn (obudowa, przenośnik) . Dlatego chcąc eksploatować pokłady cienkie należy opraco
wać nową konstrukcję kombajnu ścianowego przeznaczonego głównie do ścian niskich (l ,O do 1,5 m). 
Koniecznym będzie również zmodernizowanie obudowy i przenośnika ścianowego tak, by mogły 
one współpracować z tym kombajnem. Również wydaje się za celowe wprowadzenie odpowiednie
go układu sterowania całym kompleksem ścianowym takim, który pozwoli na częściową lub całko
\\ i tą redukcję obsługi ściany. 

2. ZAŁOŻENIA DLA KOMPLEKSU ŚCIANOWEGO DO NISKICH ŚCIAN 

Ścianowe kompleksy kombajnowe, jak to już wcześniej zaznaczono, są zestawami maszyn naj
częściej wykorzystywanymi do wybierania węgla kamiennego systemem ścianowym . 

W skład tego kompleksu wchodzą: 

- zmechanizowana obudowa ścianowa, której głównym zadaniem jest zapewnienie stateczności 
wyrobiska ścianowego; 
ścianowy przenośnik zgrzebłowy służący do przejmowania urobku od kombajnu i przemiesz
czanie go do dalszych środków transportu; 

- kombajn ścianowy jako zespołowa maszyna służąca do urabiania węgla (skrawanie i ładowanie). 
Dodatkową funkcją obudowy ścianowej jest możliwość jej permanentnego rabowania i rozpie

rania po wykonaniu zabioru oraz przestawianie przenośnika ścianowego w nowe pole. 
Przenośnik ścianowy oprócz funkcji transportowych stanowi najczęściej element jezdny i pro

wadzący kombajn ścianowy. 
Wyszczególnione powyżej elementy kompleksu ścianowego oraz ich funkcje zostały wymienio

ne celowo, by podkreślić konieczność prawidłowego ich doboru. Pod tym pojęciem rozumieć nale
ży taki ich dobór, by w efekcie uzyskać założone wydobycie dobowe [2]. Dlatego też koniecznym 
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jest ustalenie właściwych parametrów konstrukcyjnych, kinematycznych i energetycznych kombaj
nu ścianowego , przenośnika zgrzebłowego i obudowy ścianowej w funkcji wydobycia dobowego 
oraz warunków górniczo geologicznych wyrobiska ścianowego. 

Mając powyższe na uwadze, należy w pierwszej kolejności przyjąć parametry wyrobiska ścia
nowego, w którym zastosowany zostanie zmechanizowany kompleks ścianowy. 

W związku z tym przyjęto, następujące parametry wyrobiska ścianowego: 
- zakres wysokości ściany: od 1-1,6 m; 
- długość ściany : do 200 m; 
- zabiór: do l m; 
- nachylenie podłużne: do 20°; 
- nachylenie poprzeczne: do ±5°; 
- urabianie: dwukierunkowe; 
- wydobycie dobowe: 4000 Mg urobku na dobę i więcej. 

Dla wyżej wymienionych parametrów ściany i założonego wydobycia dobowego przyjęto pro
wadzenie kombajnu po przenośniku lub obok, jak również sterowanie jego pracą oraz całym kom
pleksem z wyrobiska podścianowego . 

Chcąc uzyskać założone wydobycie dobowe V d należy określić wymaganą prędkość posuwu ma
szyny urabiającej, a następnie wydajność przenośnika ścianowego i czas przestawienia obudowy 
w nowe pole [2]. 

Zakładając, że ściana będzie miała długość L= 200m, stosowany będzie system urabiania dwu
kierunkowy, czas pracy ściany ograniczony zostanie do 18 godzin, to przy wydobyciu dobowym rów
nym V d= 4000 Mg/d wymagana minimalna prędkość posuwu kombajnu Yp wyniesie dla ściany o wy
sokości (zabiór z= 0,8 m, tpo = 30 min): 
- H = l ,O m, vP 2 7 m/ min; 
- H= 1,6 m, vP 2: 3m/min. 

Strumień urobku wychodzący z kombajnu ścianowego musi zostać przyjęty przez przenośnik 
ścianowy . Powinien on mieć taką wydajność, by był zdolny przyjąć urobek od maszyny urabiającej. 

Dlatego też dla ścian o wysokości od l do 1,6 m ścianowy przenośnik zgrzebłowy powinien mieć 
następujące parametry: 
- wydajność: 1200 Mg/h, 
- prędkość łańcucha : l ,3 mis, 
- szerokość rynny: 850 mm, 
- wysokość rynny: 200 mm, 
a wtedy dopuszczalne prędkości posuwu kombajnu z uwagi na zdolność przejmowania urobku 
przez przenośnik wyniosą: 
- H= l m, Ypz:::; 11,0 m/min (ruch zgodny), 

vPP :::; 15,0 m/min (ruch przeciwny); 
- H= 1,6 m, Ypz ::; 7,0 m/min (ruch zgodny), 

vPP ::; 9,0 m/min (ruch przeciwny). 
Mając na względzie wymagane prędkości posuwu wynikające z wydobycia dobowego i zdol

ności przejmowania urobku przez przenośnik to koniecznym jest, by kombajn ścianowy mógł prze
mieszczać się z prędkością posuwu do 12 m/min. Oczywiście prędkość posuwu powinna być auto
matycznie dostosowywana do wysokości ściany H. W związku z tym, czas przestawienia obudowy 
powinien być mniejszy od czasu przejazdu kombajnu na jej szerokości. Dla vP = 12 m/min i sze
rokości obudowy l ,5 m, czas ten powinien wynosić maksymalnie 7,5 sek. 

Z powyższych założeń oraz obliczeń wynikają następujące parametry kombajnu ścianowego: 
- prędkość posuwu: 0-;-12 m/min; 
- moc: 2: 200 kW; 
- zabiór: do l ,O m; 
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stopniem mechanizacji i automatyzacji poszczególnych operacji. Dojrzałość systemów technicznych 
doprowadzono już do fazy, w której wyeliminowano całkowicie obecność ludzi w operacjach pod
ziemnych. Tym samym możliwe stało się wyeliminowanie szeregu działań i procesów logistycz
nych związanych z zapewnieniem człowiekowi warunków do życia i wykonywania pracy pod zie
mią oraz wyeliminowanie związanych z tym kosztów [7]. Należy jednak podkreślić, ze pierwotnym 
sposobem na wybieranie odsłoniętych w zboczu i/lub skarpie pokładów, których odkrywkowa eks
ploatacja była nieopłacalna lub z innych względów niemożliwa, było zwie1-canie węgla [5]. Zasto
sowanie takiej technologii znane jest od lat 40. XX wieku. Istota tego systemu eksploatacji polega 
na wąskoprzodkowym urabianiu kombajnem systemu "Continuous Miner" z wykorzystaniem wy
robisk w zboczu skarpy. 

2. UDOSTĘPNIENIE 

Wdrożenie systemów wydobywania węgla z wykorzystaniem kombajnów typu ,,Continuous Miner" 
do eksploatacji pokładów węgla odsłoniętych w skarpie wyrobiska kopalni odkrywkowej nie wy
magało pierwotnie podejmowania prac związanych z udostępnieniem pokładu. Od kilku lat wyma
gania ochrony środowiska spowodowały, że w ustawodawstwie górniczych stanów USA wprowa
dzono u schyłku lat 90. ubiegłego stulecia znaczne obostrzenia dotyczące wydobywania kopalin 
metodą odkrywkową i późniejszej rekultywacji terenów pogórniczych. Czynnik ten zwiększył eko
nomiczną atrakcyjność metod wydobywania węgla ograniczających powierzchnię wyrobisk od
krywkowych. Dlatego w chwili obecnej prezentowane systemy wydobywania węgla z pokładów 
zalegających stosunkowo płytko zaczynają być stosowane jako samodzielne, a nie tylko jako towa
rzyszące i dopełniające eksploatację odkrywkową. 

Rys. l. Stacja robocza w skarpie odkrywki 
Figure l. Broad bench launch vehicle for continuous highwall mining 
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Dzięki rozwojowi inercyjnych systemów kontroli pozycji kombajnu możliwe stało s i ę zdalne 
sterowanie jego pracą ze stanowiska operatora zlokalizowanego na powierzchni. Precyzyjna tele
metria parametrów pracy kombajnu i jego położenia umożliwia w praktyce automatyczne sterowa
nie pracą kombajnu i korygowanie kierunku drążenia . Możliwe jest także kontrolowanie grubości 
pozostawianej w stropie i spągu wyrobiska warstwy węgla z wykorzystaniem czujników wykorzy
stujących promienie gamma. 

Rys. 4. Przykład stanowiska zdalnego sterowania 
Figure 4. Remote eontroi wark station - example 

Dzięki przechowywaniu w pamięci komputera informacji o geometrii sąsiednich wyrobisk moż
liwe stało się wyeliminowanie zbijania się wyrobisk na wybiegu kombajnu i związanych z tym za
grożeń. Istotne jest także to, że stanowisko pracy operatora znajduje się w klimatyzowanej kabinie 
zapewniającej wysoki komfort pracy bez narażenia na typowe zagrożenia górnicze. Łącznie załoga 
liczy standardowo 8 osób (brygadzista, operator kombajnu, operator przenośnika rozładowczego. 
elektromonter, mechanik oraz 3 innych pracowników). 

W normalnych warunkach nie zabezpiecza się wlotu do przodka eksploatacyjnego żadną obu
dową. System eksploatacji nie wymaga rozbudowanej infrastruktury i cechuje się dużą autonomi
cznością. 

Standardowe wyposażenie przodka to : 
ruchoma stacja robocza z wysypem, stanowiskiem operatora zdalnego sterowania przodkiem. 
stołem do montażu segmentów przenośnika; 
kombajn systemu "Continuous Miner" dostosowany do współpracy z przenośnikami członowymi ; 
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- przewoźny generator do zasilania urządzeń (najczęściej z silnikiem Diesla, o napięciu roboczym 
w USA, w zależności od regionu, standardowo 4160 lub 7200 V i mocy do 2 MVA) ; 

- ładowarka kołowa z wymiennym osprzętem (łyżka, widły) do załadunku urobku i montażu se
gmentów przenośników dostawczych; 

- przenośnik i modułowe (segmentowe), przeważnie o długości członu 12m, w różnych układach 
technologicznych stosuje się przeważnie przenośniki zgrzebłowe, taśmowe (w rozwiązaniu fir
my ADDCAR) lub ślimakowe (podwójne) (np. firmy SHM) połączone ze sobą mechanicznie. 
Poszczególne przenośniki mają integralny napęd lub napędzane są z powierzchni a przeniesie
nie mocy odbywa się za pomocą sprzęgieł mechanicznych; 

- agregat pompowy i niekiedy, zbiorniki dla wody technologicznej (zapotrzebowanie na wodę s ię
ga 100m3 na dobę); 

- w najnowszych rozwiązaniach urządzenie sprzęgające kombajn z trasą przenośników umożli
wiające skuteczniejszą korektę kierunku drążenia i wyrównujące strugę urobku (normalnie ko
rekta kierunku drążenia odbywała się przez sterowanie gąsienicami kombajnu - w poziomie i za
kresem urabiania głowicy - w pionie) . 
Wykonanie jednego wyrobiska eksploatacyjnego (cykl roboczy) polega na: 

- ustawieniu i regulacji położenia stacji roboczej przy skarpie; 
- rozpoczęciu drążenia kombajnem; 
- dokładaniem członów przenośnika za pomocą kołowej ladowarki w trakcie postępu drążenia; 
- po osiągnięciu docelowego wybiegu cofanie kombajnu z jednoczesnym wyjmowaniem z trasy 

i składowaniem członów przenośnika; 
- po wjeździe kombajnu na pomost stacj i roboczej jej przestawienie o szerokość filara oporowe

go i rozpoczęcie nowego cyklu. 
Z wyjątkiem sprzęgania urządzeń elektrycznych wszystkie pozostałe czynności są w pełni zme

chanizowane. 

4. WARUNKI STOSOWANIA 

Stosowane rozwiązania techniczne umożliwiają wybieranie pokładów o miąższości od 0,8 do 4,8 m. 
Szerokość przodka nie przekracza przeważnie 3,6 m. Istotna barierę stanowi tutaj długość frontu 
rozumiana jako długość odsłonięcia pokładu w skarpie możliwa do wybrania z jednej lokalizacj i 
kompleksu. Szerokość filara pomiędzy wyrobiskami waha się od 1,5 do 2,5 m. W przypadku sto
sowania systemu z celowym udostępnieniem wykopami dąży się do pozostawienia około 15 me
trowych filarów (odstępów) pomiędzy polami wydobywczymi z sąsiednich wykopów. 

Ze względu na szeroki wybór rozwiązań prezentowany system wybierania wymaga przygoto
wania przestrzeni dla stacji roboczej. Warunkiem stosowania jest stabilność skarpy lub zbocza. Przy 
czym, ze względu na to, iż nie jest wymagana w normalnych warunkach obecność ludzi w miej
scach gdzie obsunięcia skarpy wyrobiska mogłyby stworzyć zagrożenie, czynnik ten nie determinu
je warunków stosowania. Opracowano ponadto system pomiarów deformacji czoła skarpy ostrze
gający o zagrożeniu. System wykorzystuje precyzyjny laserowy dalmierz-teodolit współpracujący 
z komputerem zapamiętującym poprzednie położenie punktów pomiarowych na skarpie. 

Czynnikiem ograniczającym jest także wytrzymałość skał stropowych i nośność spągów umoż
liwiająca pracę ciężkich pojazdów na gąsienicach i swobodne przemieszczanie się przenośników 
taśmowych na podwoziach kołowych. 

5. OCENA STOSOWANIA 

Najlepszym sposobem oceny systemu eksploatacji jest wdrażanie go w kolejnych kopalniach czy 
zagłębiach. Rozszerzanie zastosowań pozwala na gromadzenie i uogólnianie wniosków dotyczą-
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cych wad i zalet systemu. Systemy wykorzystujące kombajny typu "Continuous Miner" do wy
dobywania węgla z pokładów udostępnionych w zboczu lub skarpie stopniowo pojawiają się w ko
lejnych zagłębiach górniczych. Ostatnie informacje o skutecznym wdrożeniu w jednym z zagłębi 
azjatyckiej części Rosji wskazują na to , że nie zostało jeszcze zakończone rozpowszechnianie tego 
systemu. Według dostępnych informacji godzinowa wydajność pracy wynosi w zależności od miąż
szości eksploatowanego pokładu od 18 do 25 t!prac./h . 

Szacuje się , ze w zależności od miąższości eksploatowanego pokładu - wysokości wyrobiska 
możliwe jest uzyskanie miesięcznej produktywności od 40 do 300 tysięcy Mg. O wzrastającej atrak
cyjności systemu wybierania świadczy także fakt, iż czołowi producenci kombajnów typu "Conti
nuous Miner" (Joy, DBT) opracowują kolejne maszyny przeznaczone do pracy w tym systemie. 
Pojawiają się także odmiany systemu lub jego elementów. Przykładem jest zastosowanie przenośni
ków śrubowych o konstrukcji zamkniętej lepiej dostosowanych do pracy w niskich przodkach i umo
żliwiające mechaniczne sprzęganie i zdalne przenoszenie mocy. Pozwala to na umieszczenie napę
dów tych przenośników poza wyrobiskiem podziemnym i poprawę warunków ich eksploatacji i ob
sługi. Powoduje to zwiększenie pewności ruchowej. Doskonaleniu ulegają także systemy zdalnego 
sterowania i kontroli pracy całego systemu. 

5.1. Wady 

Wśród podstawowych wad prezentowanego systemu eksploatacji wymienić można stopień wyko
rzystania złoża wynikający z konieczności pozostawienia filarów pomiędzy kolejnymi przodkami. 
Obecnie stopień wykorzystania złoża sięga do 70%. Jest to stosunkowo wysoka wartość . Pewnym 
ograniczeniem jest także regularność zalegania i nachylenie pokładu, obecnie stosowane rozwiązania 
pozwalają na prowadzenie przodków z nachyleniem do 15° po wzniosie lub na upad. Zmiany wa
runków zalegania pokładu stanowiąjednak istotne ograniczenie. Ograniczeniem stosowania tej me
tody jest maksymalny zasięg (wybieg) przodka- ostatnie rezultaty to około 500 m przy nachyleniu 
pokładu nie przekraczającym 2°, w Australii w 1997 roku uzyskano przy nachyleniu 10° zasięg 375 
metrów. 

5.2. Zalety 

Podstawową zaletą prezentowanego systemu eksploatacji jest wysoki stopień mechanizacji prac 
(100%) i mała pracochłonność. Istotną zaletąjest całkowite wyeliminowanie, w normalnych wa
runkach, obecnośc i ludzi w podziemnych wyrobiskach . Oznacza to znacznie mniejszy stopień eks
pozycj i na zagrożenia i eliminuje narażenie na występujące pod ziemią czynniki szkodliwe. Wyso
ki stopień mechanizacji pozwala na uzyskanie wydajności pracy porównywalnej do uzyskiwanej 
w kopalniach podziemnych. Sposób wydłużania łączenia kolejnych przenośników taśmowych na 
stacji roboczej w rozwiązaniu firmy ADDCAR umożliwia rzeczywiście ciągłe (continuously) ura
bianie kombajnem. W typowych systemach komorowo-filarowych z zastosowaniem kombajnów 
typu "Continuous Miner" i przy drążeniu wyrobisk chodnikowych takimi kombajnami dla przy
gotowania pola ściany c iągłość taka, z wielu powodów, nie może być i nie jest zachowana. 

6. ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE I MODYFIKACJE SYSTEMU 

Od lat 90. XX wieku zmechanizowane systemy eksploatacji pokładów węgla z wychodni pokła
dów w zboczach lub skarpach stosowane są w USA, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Znane 
są także przypadki wdrożenia kompletnych systemów technicznych konstrukcji amerykańskiej w In
diach i Rosji. Ocenia się, że miesięczna zdolność wydobywcza jednej jednostki produkcyjnej może 
osiągnąć 300 tysięcy Mg. Odnotowywane praktyczne rezultaty coraz bardziej zbliżają się do tej gra
nicy a uzyskiwane już wyniki przekraczają 200 tysięcy Mg miesięcznie . 
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Pierwotnie możliwość zastosowania zdalnie kierowanych przodków z kombajnami możliwa 

była w warunkach występowania dobrych stropów, eliminujących potrzebę stosowania obudowy 
lub kotwienia stropu. Do chwili obecnej nie opracowano w pełni automatycznych lub zdalnie kie
rowanych urządzeń do kotwienia stropu. Charakter pracy kombajnu ograniczał też możliwości sto
sowania powszechnie znanych rozwiązań obudów, w tym zmechanizowanych. W ostatnich latach 
opracowano modyfikację przenośników taśmowych przez wprowadzenie stropnicy taśmowej (roz
pieranej siłownikami hydraulicznymi) umożliwiającej bezobsługowo ciągłe zabezpieczanie stropu 
w ślad za przemieszczającym się kombajnem. Dodatkową zaletąjest zabezpieczenie urobku przed 
zanieczyszczeniem opadającymi skalami stropowymi . 

.. --------. ,-- l "'-,. "·; . " l 
/ L'.~.--~:..:::.::: :_ __ j 

l 

.. ---------,-l f' .; .. :>·.' " . ; 
l l..:..:..:.~:.,;_:.:,;:: _ _, 

r-~'t 

] 

{. r-;:-::-:- ~:-:.~-'l 
L<; .. , ·n -.,> ' f ( _______ .. 

r 
j 

~a '.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_------ł· e li--__ ..... -=--.,.. 
r--- - - ---, 
l.:.:::....: ~.::..J 

Rys. 5. Idea obudowy ze stropnicą taśmową 
Figure 5. Belt support idea 

Wprowadzanie nowych udoskonaleń elementów systemu wybierania wskazuje na stały rozwój 
technologiczny i pośrednio potwierdza perspektywiczne znaczenie tej technologii . Należy podkreś
lić , ze w ograniczonym zakresie prezentowany system mógłby znaleźć zastosowanie także w Pol
sce, zwłaszcza w rejonach wychodni pokładów odsłoniętych w trakcie wykonywania wykopów w ce
lach inżynieryjnych, kiedy to często dochodzi do utraty, wprawdzie niewielkich, zasobów złoża. 
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Remotely Guided Mining Systems with "Continuous Miners" 
in Coal Excavation from Surface/Hillside 

Remotely guided mining system with "Continuous Miner" cutters hecorne very popular for exca
vation coal from seams opened in hillside or open pit highwall. V ery advanced system are very ef
fective and safety. In that system is not miners underground. For this reasons none logistic activity 
for life keeping is need. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Kryteria oceny ryzyka wystąpienia awarii 
w wyrobisku ścianowym 

Stanisław Prusek 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem 
sekcji obudów zmechanizowanych w określonych warunkach eksploatacji . Scharakteryzowano me
todę oceny ryzyka uszkodzenia wyrobiska ścianowego. Dla oceny ryzyka wykorzystano metodę 
RISC SCORE w powiązaniu z metodą doboru obudowy zmechanizowanej GIG. Dokonując oceny ry
zyka uszkodzenia ściany uwzględnia się również stateczności przyczołowej części wyrobiska ścia
nowego, a w przypadku występowania wstrząsów górotworu, ocenia się upadatnienie obudowy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, górnictwo, obudowa ścianowa 

l. WSTĘP 

Warunki, w jakich pracują obecnie obudowy zmechanizowane ulegają stałemu pogarszaniu. Eks
ploatacja prowadzona jest bowiem na coraz większych głębokościach, w obszarach oddziaływania 
różnego rodzaju zaburzeń tektonicznych i zaszłości eksploatacyjnych, czy też w rejonach, w których 
występują wysokoenergetyczne wstrząsy górotworu. Niedostosowanie parametrów podpornościo
wo-konstrukcyjnych obudowy zmechanizowanej do określonych warunków eksploatacji powodo
wać może występowanie różnego rodzaj u zdarzeń niebezpiecznych i wypadków, a ponadto wpły

wać bardzo niekorzystnie na efekty ekonomiczne, z uwagi na zakłócenie regularnego postępu ścia
ny. Z uwagi ciągłe dążenie do obniżania kosztów, większość kopalń zdecydowanie zmniejszyła licz
bę prowadzonych ścian, starając się wprowadzać koncentrację wydobycia. Powoduje to sytuację, 
że aktualnie wydobycie kopalni opiera się najczęściej na dwóch lub trzech ścianach. Stan taki wy
maga bezawaryjnego prowadzenia ściany, gdyż jej postój powoduje znaczne straty ekonomiczne 
oraz poważne zagrożenie w realizacji stawianych kopalni zadań produkcyjnych. B iorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia przez kopalnię określonego poziomu wydobycia niezwykle ważnym za
gadnieniem wydaje s ię ocena ryzyka wystąpienia awarii w wyrobisku ścianowym. W niniejszym 
referacie przedstawiono metodę pozwalaj ącą na ocenę ryzyka uszkodzenia wyrobiska ścianowego 
z uwagi na zastosowanie w nim określonego typu obudowy zmechanizowanej. Dla oceny ryzyka 
dokonano połączenia metody RISC SCORE [4], [6], [7], [9] oraz metody doboru obudowy zmecha
nizowanej , opracowanej w Głównym Instytucie Górnictwa [l], [2], [3]. Oceniając ryzyko uszko
dzenia wyrobiska ściany uwzględnia się również stateczności przyczołowej części wyrobiska [5] . 
W przypadku, kiedy analizowane są przypadki eksploatacji w rejonach występowania wysokoener
getycznych wstrząsów górotworu, dokonuje się również oceny upodatnienia obudowy [6], [7] , [8] , 
[lO], [11], [13], która jest aktualnie wymagana przez znowelizowane przepisy Prawa Geologicz
nego i Górniczego [12]. 
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2. PODSTAWY METODY DOBORU OBUDOWYZMECHANIZOWANEJ 

Właściwy dobór obudowy zmechanizowanej do określonych warunków górniczo-geologicznych 
jest niezwykle istotnym elementem, decydującym o bezpiecznej i opłacalnej eksploatacji. Zasadni
czym kryterium, w oparciu o które następuje dobór obudowy zmechanizowanej w kopalni, oprócz 
zgodności zakresu jej pracy z projektowaną wysokością ściany , powinno być określenie zależności 
pomiędzy jej podpornością, a przewidywanym obciążeniem ze strony górotworu. Dobór obudowy 
zmechanizowanej oparty jedynie o jej dane techniczne, w większości przypadków jest niewystar
czający. Brak szczegółowych obliczeń, dotyczących obciążenia obudowy, jej odporności, a także 
odporności na działanie dynamiczne, może prowadzić do powstania szeregu niepożądanych zda
rzeń w okresie eksploatacji . 

W celu niedopuszczenia do powstawania sytuacji niebezpiecznych, wynikających z nieprawid
łowego doboru obudowy lub złego określenia warunków jej pracy, stosuje się określony tok po
stępowania, przedstawiony graficznie na rysunku l. 

Analiza 
ekonomiczna _J Dobó'lypu obudowy;---J 

l _ _ podpomaści 

Rys. l. Ogólny algorytm postępowania przy doborze obudowy zmechanizowanej do wyrobiska ścianowego 
Figure l. General procedure algorithm atpowered support selection for the longwall working 
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Na podstawie analizy warunków górniczo-geologicznych wykonywany jest projekt eksploata
cji . Do założonej wysokości eksploatacji dobiera się typ obudowy zmechanizowanej z określoną 
podpornością wstępną i roboczą. W następnej kolejności oblicza się wskaźnik nośności stropu "g" 
[l], [2], [3] oraz ocenia się stateczność wyrobiska ścianowego [5], [9]. Na podstawie tych dwóch wiei
kości określa się- np. wykorzystując metodę RISK SCORE, poziom ryzyka związanego z zastoso
waniem w ścianie wybranego typu obudowy zmechanizowanej [4], [6], [7]. Jeśli poziom ryzykajest 
wyższy od akceptowalnego, należy podjąć działania zmierzające do jego obniżenia. Z możliwych 
działań obniżających ryzyko należy wybrać najkorzystniejsze ze względów ekonomicznych. Każda 
dokonana zmiana wymaga ponownego określenia poziomu ryzyka. Jeżeli eksploatacja nie będzie 
prowadzona w warunkach obciążeń dynamicznych, a poziom ryzyka jest akceptowalny, można pod
jąć eksploatację zgodnie z projektem technicznym w danym typie obudowy zmechanizowanej. Je
żeli zaś proponowana do zastosowania obudowa ścianowa narażona będzie na obciążenia dynamicz
ne, należy dokonać dodatkowo oceny jej upodatnienia. Przez upadatnienie rozumie się właściwość 
obudowy umożliwiającą przejęcie dodatkowych obciążeń dynamicznych, bez utraty jej funkcjo
nalności. W przypadku nie spełnia tego warunku przez obudowę powinno się w drodze np. zmiany 
ciśnienia wstępnego lub roboczego, zastosowania innej konstrukcji stojaka, czy zastosowania do
datkowych zabezpieczeń doprowadzić do sytuacji, aby warunek upodatnienia został spełniony. Ana
lizę należy prowadzić tak długo, dopóki ryzyko związane z uszkodzeniem wyrobiska w danym ty
pie obudowy zmechanizowanej , nie osiągnie poziomu akceptowalnego i możliwie jak naj niższego . 

2.1. Obliczenia wskaźnika nośności stropu 

Metoda, pozwalająca na ocenę poprawności doboru obudowy zmechanizowanej dla określonych 
warunków eksploatacji, opracowana została w Głównym Instytuc ie Górnictwa, w oparciu o wyniki 
pomiarów dołowych, które prowadzone były szereg lat pod kierunkiem prof. A. Bilińskiego [l], [2]. 
Na podstawie wyników pomiarów wyprowadzono szereg zależności empirycznych, pozwalających 
na obliczanie wartości obciążenia górotworu działającego w danym polu ściany oraz obliczanie pod
porności obudowy zmechanizowanej. Obciążenia górotworu oraz podporność obudowy są podsta
wowymi wielkościami, decydującymi o warunkach utrzymania wyrobiska ścianowego. Warunki te, 
w metodzie GIG, określane są poprzez obliczany wskaźnik nośności stropu "g". Wzajemny zwią
zek pomiędzy opisanymi wielkościami przedstawiono schematycznie na rysunku 2. 

ClYNNIKI NATURALNE 
Niezależne od dzialaności człowieka 

C Wskaznik nośno~c1 stropu .g• 

• parametry podpornościowe 
stojaków 

• parametry geometryczne 
sekcji 

• rodzaj sekcji spągowych 

Rys. 2. Podstawowe wielkości wpływające na wskaźnik nośności stropu 
Figure 2. Basic values influencing the roof Ioad-bearing capacity 
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Jak wynika z rysunku 2 obciążenie górotworu zależne jest od szeregu czynników, które podzie
l ić możemy ogólnie na naturalne, niezależne od człowieka, i techniczne, wynikające z jego działal
ności. Do podstawowych czynników naturalnych zaliczyć należy: głębokość eksploatacj i, rodzaj 
i własności mechaniczne skal stropowych i spągowych, występowanie zaburzeń strukturalnych np . 
uskoków, własności mechaniczne pokładu oraz jego nachylenie. Jeśli idzie o czynniki techniczne, 
wpływające na kształtowanie się wartości obciążenia górotworu, to wymien ić należy: wysokość , roz
piętość i długość wyrobiska ścianowego, szybkość przesuwania się frontu eksploatacji, otoczenie 
zrobów, nadebranie i podebranie pokładu oraz występowanie zaszłości eksploatacyjnych, takich jak 
resztki czy krawędzie. W pokładach zagrożonych tąpaniami obciążenie, działające na obudowę w ścia
nie może wzrastać z uwagi na występowanie wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu. Z tego 
też powodu, oceniając poprawności doboru obudowy zmechanizowanej w pokładach zagrożonych 
tąpaniami każdorazowo wykonuje się prognozę wstrząsów górotworu [2], [3], [7],jakie występować 
mogą w trakcie prowadzenia danej ściany, a następnie oblicza się wartość obciążenia, działającego 
na obudowę w przypadku zaistnienia wstrząsu [2], [3], [6], [7]. Przykład otrzymanych rezultatów ob
liczeń prognozowanych energii wstrząsu górotworu dla projektowanej ściany zawalowej przedsta
wiono na rysunku 3 [3]. 

;-40900 . 

-11300 

~41400 

41500 

ra wyniki obliczeń w punktach: 
OZI1dC"Z 

·31201.53 -41456.97 7.25E+04 -M--~--·- -. 

III ·31342.79 A1453.56 3.84E+05 

IV ·31574.91 ·41317.96 1.20E+OS 

V ·31811.56 ·41327.44 7.04E+04 ---
VI ·31999.37 ·41113.17 2.47E+05~ 

~ . . 
Rys. 3. Wyniki obliczeń prognozowanych energii wstrząsów górotworu 
dla zaprojektowanej ściany zawalowej 
Figure 3. Calculation results o f predicted rock mass tremor energics for thc designed caving longwall 
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Podporność obudowy zmechanizowanej w ścianie obliczana jest w oparciu o szczegółową ana
lizę rysunków konstrukcyjnych z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, w jakich 
dana obudowa będzie stosowana. Ogólnie stwierdzić można, że podporność obudowy zależna jest 
od geometrii sekcji, parametrów podpornościowych stojaków oraz wytrzymałości skał spągowych. 

Obliczone wartości obciążenia górotworu oraz podporności obudowy zmechanizowanej pozwa
lają na określenie nachylenia warstw stropowych, jakie występować będzie w ścianie na pierw
szym metrze od ociosu, licząc prostopadle do czoła ściany . 

Nachylenie to, liczone w mm osiadania, przypadających na l m rozpiętości stropu, obliczane 
jest z następującej zależności [4], [7) : 

zu = mm 
0.012· Mp +0,002 

MQ 

gdzie: Mp- moment podporowy obudowy, MNm; MQ- moment obciążenia wyrobiska, MNm. 

(l) 

Następnie obliczana jest wartość nachylenia granicznego warstw stropowych, po przekroczeniu 
którego, strop staje się zbiorowiskiem luźnych bloków skalnych. 

Nachylenie graniczne obliczane jest ze wzoru [ 4], [7] : 

kc 
z = mm 

g O,OS + 0,006 
(2) 

Re 

gdzie : kc - współczynnik zależny od system'u eksploatacji; Re - rzeczywista wytrzymałość stropu, 
określona na podstawie badań w danym polu eksploatacyjnym, MPa. 

W końcowym etapie obliczeń określana jest wartość wskaźnika nośności stropu "g" z nastę
pującej zależności [2], [3], [4]: 

g=---

~+0,3 
Z g 

(3) 

Wartości wskaźnika poniżej 0,7 wskazują na złe utrzymanie stropu, duże zagrożenie zawałem. 
Wartości równe lub większe od 0,7 a mniejsze od 0,8 wskazują na możliwość wystąpienia utrud
nień w utrzymaniu stropu, wartości równe lub większe od 0,8 wskazują na dobre i bardzo dobre 
utrzymanie stropu. Rezultaty obliczeń wskaźnika nośności stropu na całym wybiegu projektowanej 
ściany zawałowej przedstawiono na rysunku 4 [3] . 

Podsumowując przedstawiony tok postępowania stwierdzić można, że głównym zadaniem obu
dowy zmechanizowanej jest niedopuszczenie do przekroczenia granicznej wartości nachylenia warstw 
stropowych w ścianie. W przypadku, kiedy podporność obudowy, niedostosowana jest do działają
cego obciążenia ze strony górotworu, w ścianie występować będzie znaczne osiadanie stropu, co 
początkowo-objawiać się będzie występowaniem opadów skał do wyrobiska ścianowego, a w dal
szym etapie, kiedy nachylenie warstw przekroczy nachylenie graniczne, spowoduje zawal skał stro
powych. 
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Rys. 4. Wyniki obliczeń wskaźnika nośności stropu dla projektowanej ściany zawalowej 
Figure 4. Calculation results of Lhe roof load-bearing capacity for thc designed caving longwall 

2.2. Metoda GIG określania stateczności przyczołowej części wyrobiska ścianowego 

Metoda określania stateczności przyczołowej części wyrobiska ściany, opracowana w Głównym 
Instytucie Górnictwa, traktuje warstwę skalnąjako rodzaj belki zginanej. Uważa się, że im sztyw
niejsze jest jej zamocowanie na końcach, tym długość jej może być większa [5] , [7], [9]. 

Dla ści an zawałowych rozpiętość nośną warstw skalnych zalegających w bezpośrednim pułapie 
wyrobiska wyznacza się ze wzoru: · 

[ J
0,25 

0,019·g1
'
5 ·Re· ~ 

ksE · h 
L wa= os m 

cws · (0,5ksE + 0,6) 
(4) 

gdzie: Re - wytrzymałość na ściskanie skały, znajdującej się w bezpośrednim stropie wyrobiska, MPa; 
h - wysokość eksploatacji, m; Cws- ciężar objętościowy warstw zalegających bezpośredn io w stro
pie wyrobiska, MN/m3

; ksE- współczynnik systemu eksploatacji ; g - wskaźnik nośności stropu. 

W metodzie GIG przyjmuje się , że warunkiem koniecznym dla zachowania stateczności przy
czołowej części wyrobiska ścianowego jest zachowanie następującej zależności Lwo > Iwo• gdzie Iwo 
to największa rozpiętość otwartego stropu przy czole ściany, m, (rys . 5). 
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l ------l 

Rys. 5. Największa rozpiętość otwartego stropu przy czole ściany 
Figure 5. The highest span of open roof at the longwall front 

(5) 

gdzie: l,c -odległość przedniego końca stropnicy obudowy od płaszczyzny czoła ściany, przyjętej 
j ako prostopadła do spągu przed rozpoczęciem zabioru, m; 10 - głębokość zabioru, m; łez - otwar
cie stropu wynikające z rzeczywistego nachylenia płaszczyzny czoła ściany, m. 

h 
łez = l 2. R 

' z +4 
q 

m (6) 

gdzie: R, - wytrzymałość węgla na ściskanie, Mpa; h - wysokość ściany, m; q - ciśnienie góro
tworu obliczane z zależnośc i: 

q= 0,02·mc ·G ·cos a; MPa (7) 

gdzie: illc- współczynnik modyfikacji ciśnienia górotworu, będący iloczynem współczynników cząst
kowych, właściwych dla danego pola eksploatacyjnego [l], [2]; G- głębokość eksploatacji, m; a- kąt 

nachylenia pokładu, stopnie. 

2.3. Metodyka oceny upodatnienia sekcji obudowy zmeclzaaizowanej 

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. [12] znalazł się w §440 ustęp 2 
zap is następującej treści: "Obudowa zmechanizowana przeznaczona do pracy w ścianach prowa
dzonych w rejonach występowania wstrząsów górotworu jest przystosowana, poprzez upodatnie
nie, do przejmowania obciążeń dynamicznych". Wprowadzenie tego zapisu postawiło dodatkowe 
wymagania dla obudów zmechanizowanych pracujących w rejonach wstrząsów górotworu. Jedno · 
cześnie jednak nie określono w przepisach metody, czy też kryteriów pozwalających na ocenę upo
datnienia obudowy. Prace w tym zakresie prowadzone były w GIG [ 11], zaś Komisja ds . Obudowy 
i Kierowania Stropem przy Prezesie WUG opracowała ,,Zasady doboru upodatnienia sekcji obudo
wy zmechanizowanej do przejmowania obciążeń dynamicznych", które zatwierdzone zostały Uch
wałą nr 647, zawartą w protokole nr 4/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. 
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Według przedmiotowych ,,Zasad" sekcja obudowy zmechanizowanej może być upodatniona 
poprzez: 
- zapewnienie odpowiedniej wysokości słupa cieczy pod tłokiem stojaka; 
- stosowanie zaworów o odpowiednich parametrach technicznych. 

W niniejszym punkcie referatu opisano stosowaną w GIG metodę oceny upodatnienia sekcji 
obudowy zmechanizowanej poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokości słupa cieczy pod tło
kiem stojaka. Podstawą oceny jest porównanie wartości obciążenia sekcji obudowy, uwzględniają
cej wstrząsy górotworu, z jej podpornością nominalną. 

Przy założeniu, że o upodatnieniu obudowy decyduje stojak, dokonuje się porównania wartość 
maksymalnego obciążenia stojaka z jego podpornością nominalną, zakładając konieczność spdnie
ni a warunku [10], [11] : 

(8) 

gdzie: Foblmax - wartość maksymalna przewidywanego obciążenia stojaka uwzględniająca energię 
wstrząsów górotworu, N; k,- współczynnik przyjęty w badaniach laboratoryjnych przec i ążenia da
nego stojaka; FN -podporność nominalna stojaka, N. 

Wartość Foułmax wyznacza się analitycznie w oparciu o zależność [6], [lO], [11]: 

(9) 

gdzie: a - kąt nachylenia stojaka w odniesieniu do płaszczyzny spągnicy, rad; t - czas narastania 
dociążenia, s; <p- przesunięcie przebiegu siły w czasie dociążenia w odniesieniu do wymuszenia, rad; 
Fw- podporność wstępna stojaka, N; Fd- sila dociążająca stojak: Fd = n1z ·F,- Fw, N; n1z- współ

czynnik charakteryzujący stopień dociążenia; F, - podporność robocza stojaka, N; ku - współ

czynnik obliczeniowy związany z prędkością kątową i wartością mas dociążających; co- prędkość 

kątowa układu drgającego, 1/s; o- tłumienie układu drgającego, 1/s. 

3. METODA OKREŚLANIA RYZYKA USZKODZENIA ŚCIANY 

Dla oceny ryzyka uszkodzenia wyrobiska ściany zawalowej zaadaptowano metodę RISC SCORE 
[4], [7], [9]. Na podstawie wykonanych w ostatnich latach szeregu prac z zakresu prognozowania wa
runków utrzymania stropu oraz konfrontacji ich wyników z praktyką, odpowiednie wartości licz
bowe metody RISC S CO RE zostały powiązane z: wartościami wskaźnika nośności stropu "g" [l], [2], 
rozpiętością nośną skał w części przyczołowej wyrobiska [5] oraz oceną upodatnienia obudowy 
[6], [8], [10], [11]. 

W celu określenia wartości ryzyka (R), pierwszym krokiem jest wyznaczenie wskaźnika nośno
ści stropu "g", jaki powinna zapewnić w projektowanej ścianie przewidywana do zastosowania obu
dowa zmechanizowana. Następnie, opierając się na wyznaczonych wartościach "g" oraz prognozo
wanych wartościach dociążeń n1v obliczamy rozpiętość niepodpartego stropu w przyczołowej częś
ci ściany - Iwo• rozpiętość nośną warstw stropowych - Lwa oraz dokonujemy oceny upodatnienia 
obudowy. 

Znając wszystkie opisane powyżej wielkości możemy im przypisać konkretne wartości liczbo
we dla strat (S), jak i prawdopodobieństwa (P), posługując się tabelami l i 2. 
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Uzupełniając te dane o wartość ekspozycji (E) z tabeli 3, jesteśmy w stanie, na podstawie tabeli 4, 
określ i ć kategorie ryzyka uszkodzenia wyrobiska ściany, wyposażonej w określony rodzaj obudo
wy zmechanizowanej na podstawie równania [6], [7]: 

R =S·P ·E (lO) 

Dla potrzeb doboru obudowy ekspozycja jest określana j ako stosunek powierzchni obszaru lub 
obszarów pola ścianowego o tej samej wartości prawdopodobieństwa jej uszkodzen ia do powierz
chni całej ściany - w przypadku stosowania w ścianie jednego typu obudowy zmechanizowanej . 
Stosując w ścianie więcej typów obudów zmechanizowanych należy dla każdego typu ekspozycję 
wyznaczać oddzielnie. Wówczas jest ona stosunkiem powierzchni obszaru lub obszarów pola wy
bierkowego o tej samej wartości prawdopodobieństwa dla danego typu obudowy, do części powierz
chni śc iany, którą ta obudowa powinna zabezpieczyć . 

Straty (S), wynikaj ące z postojów będących wynikiem utrudnionych warunków stropowych, 
zostały oszacowane d la ściany o wydobyciu około 900 t/zmianę i średniej cenie sprzedaży 40 EURO 
za tonę . Dla ścian o projektowanym wydobyciu powyżej 2000 ton/zmianę , ze względu na bardzo 
wysokie koszty związane z jej postojem, wartość strat należy przyjąć o kategorię wyżej aniżel i wy
nika to z wartośc i "g" (np . zamiast wartości 3 przyjąć 7) . 

Tabela l . Ocena potencjalnych skutków zagrożenia- S 
T b! l A f l h d fD S a c sscssment o potcnt1a azar e ccts-

Wartość Strata 
Opis strat materialnych w EURO 

Przedział wartości wskaźnika "g'' lub wyrażony czasem postoju 

100 Bardzo duża powyżej l O mln EURO g< 0,65 
powyżej 330 zmian 

40 Duża 
1710 mln EURO 

0,65 :s: g< 0,70 327320 zmian 

15 Średnia 
100 tys.7l mln EURO 

0,70 :s: g< 0,73 
4732 zmian 

7 Mała 
107100 tys. EURO 

0,73 :s: g< 0,80 173 zmian 

3 Nicwielka 
171 0 tys . EURO 

0,80 :S: g i Lwa < !_.,., ki lka godzin 

l Znikoma 
poniżej l tys. EURO 

0,80 :S: g i Lwa;:: Iwo chwilO\\ e postole 

Tabela 2. Ocena prawdopodobieństwa zdarzenia- P 
Table 2. Assessment o f b bT P event pro a 1 I ty -

Wartość Opis 

lO Bardzo prawdopodobne g< 0,65 

6 Prawdopodobne 0.65 :s: g< 0,70 

3 Możliwe 0,70 :s: g< 0,73 

l Całkiem możliwe 0,73 :s: g< 0,76 

0,5 Sporadyczne 0,76 :s: g< 0,80 

0,2 Małe 0,80 :S: g i Lwa < Iwo 

0,1 Bardzo małe 0,80 :S: g i Lwa ;:: Iwo 
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Tabela 3. Ocena ekspozycji na zagrożenie- E 
Ta b 3 f h d E Ie . Assessment o exposure to azar -

Wartość Opis 

10 Stała E>80% 

6 Bardzo częsta 30% <E::; 80% 

3 Częsta 20% < E:o;30% 

2 Sporadyczna 10% <E:::; 20% 

l Okazjonalna 5% <E::; 10% 

0,5 Minimalna E:o;5% 

Tabela 4. Kategorie ryzyka-R 
T bl 4 R. k R a c IS categones-

Kategoria ryzyka 
Wartość 

Akcja 
[R] 

Bardzo małe ryzyko 
żadne działania nie są potrzebne U-l 

[a) R :::;zo z 
(dobre warunki utrzymania stropu) ,_) 

o-< 
należy zwrócić uwagę :o<:;3: 

[b] Małe ryzyko 20 < R :::;70 >-o 
(poprawne warunki utrzymania stropu) ~t 

C:: U-l 

Średnic ryzyko 
potrzebna poprawa u 

[c] 70 < R ::;zoo ::.<: 
(utrudnione warunki utrzymania stropu) -< 

potrzebna natychmiastowa poprawa 
p 

[d] Wysokie ryzyko 200 < R :::;400 o !i: UJ 
(obwały) ::<:U-l Z 

>-U-l 
Bardzo wysokie rozważane wstrzymanie prac 

N :o<: .O: 

[e] R>400 
>--o:;::: 

ryzyko (zagrożenie zawałem) 
C::U-l· 

z 

W przypadku, gdy z przeprowadzonych obliczeń wynika, że R > 200 należy zastosować odpo
wiednie środki techniczno-technologiczne, aby ryzyko zredukować do poziomu akceptowalnego, tj. 
kategorii [a], [b] lub [c]. 

PODSUMOW ANIE 

Wprowadzana w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego koncentracja produkcji stawia bar
dzo wysokie wymagania wszystkim maszynom i urządzeniom, które wykorzystywane są w pro
cesie eksploatacji. Zastosowane w określonej ścianie wyposażenie maszynowe zapewnić musi uzys
ki\ •anie zakładanego poziomu wydobycia oraz bezpieczeństwo pracującej załodze. W sytuacji, kie
dy większość kopalń prowadzi wydobycie z dwóch lub trzech ścian, jakiekolwiek przestoje zwią

zane z awariami typu mechanicznego lub utrudnieniami natury górniczej, powodują poważne stra
ty ekonomiczne. W referacie przedstawiono kryteria, w oparciu o które dokonać można oceny ry
zyka wystąpienia awarii w wyrobisku ścianowym, z uwagi na zastosowanie określonego rodzaju 
obudowy zmechanizowanej. W procesie oceny ryzyka bierze się pod uwagę cały szereg czynników 
natury geologiczno-górniczej, charakteryzujących warunki pracy obudowy zmechanizowanej, a tak
że uwzględnia się jej parametry podpornościowo-konstrukcyjne. Zgodnie z obowiązującymi aktual
nie przepisami, w przypadkach stosowania obudowy zmechanizowanej w rejonach występowania 
wstrząsów górotworu, dokonuje s i ę oceny jej upodatnienia. 
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Risk Assessment Criteria of Breakdown Appearance 
in a Longwall W orking 

The paper presents problems connected with the safe use of powered support sets in determined 
mining conditions. The method of risk assessment of longwall working damage was characterised. 
For risk assessment the RISC SCORE method, combined with the powered support selection me
thod developed by CMI (GIG) were used. When performing risk assessment of longwall damage 
also the stability of the front part of the longwall working is taken into consideration. In case of rock 
mass tremor occurrence the support yielding ability is assessed. 

Recenzent: dr inż. Piotr Saługa 
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Tendencje rozwojowe górniczych obudów ścianowych 

Jan Ptak 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono tendencje rozwojowe górniczych obudów ścianowych, 
zarówno w aspekcie potrzeb kopalń jak i możliwości technicznych ich wykonania. Nową generacje 
obudów ścianowych podporowo-osłonowych o wysokiej podporności zilustrowano wybranymi kon
strukcjami produkcji krajowych fabryk maszyn górniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa ścianowa, tendencje rozwojowe, wysoka podporność 

l. WPROW ADZENIE 

Ścianowa obudowa zmechanizowana z punktu widzenia utrzymania i zabezpieczenia wyrobiska sta
nowi podstawowy element zmechanizowanego kompleksu wydobywczego. Wzrost parametrów oraz 
gabarytów maszyn i urządzeń ścianowego kompleksu wydobywczego, odpowiadających za urabia
nie i odstawę urobku, jak również zabiorów kombajnów ścianowych powodują przyrost rozpiętości 
wyrob iska ścianowego, które powinno być zabezpieczone i utrzymane przez obudowę zmechani
zowaną o odpowiednio wysokiej podporności. 

O ile obudowy z lat 80. i z początku lat 90. utrzymywały wyrobiska ścianowe o rozpiętości od 
3- 4,5 m. to obecnie rozpiętości te wzrosły do rzędu 5-6,5 m, a nawet więcej. 

Zaistniały wzrost rozpiętości wyrobisk ścianowych przekłada się w oczywisty sposób na wzrost 
zapotrzebowania na podporność obudów. W kopalniach krajowych o doborze obudowy ścianowej 
i jej podporności decydują warunki naturalne jej zastosowania. W górnictwie amerykańskim nato
miast uznano, że obudowę należy projektować do najbardziej niekorzystnych warunków naturalnych, 
co w konsekwencji doprowadziło do umieszczenia kompleksu urabiającego i transportu wraz z ob
sługą w stalowej "kopercie" uniezależniającej go prawie całkowicie od zagrożeń wynikających z wa
runków stropowych [5]. Aby odizolować wyrobisko ścianowe od wpływu górotworu konieczne 
było zastosowanie obudów o podporności przekraczającej nawet kilkakrotnie podporność obudów 
powszechnie stosowanych w górnictwie. Zjawisko to jest obecnie powszechne nie tylko w górnic
twie amerykańskim ale również górnictwie australijskim, gdzie stosowane są obudowy o podpor
ności powyżej 8 MN, a także obudowy o podporności powyżej 10 MN. Producentami takich obu
dów są głównie firmy JOY i DBT. 

Ważnym aspektem pracy obudowy ścianowej , niezależnie od jej konstrukcji, jest problem wy
korzystania zarówno podporności wstępnej jak i podporności roboczej. O ile w obudowach w na
szych kopalniach stosunek podporności wstępnej do podporności roboczej waha się w granicach 
od 0,5 do 0,7, to w obudowach amerykańskich wynosi on od 0,85 do 0,90. Należy jednak pamiętać 
że stosowanie niskiej podporności wstępnej w górnictwie polskim ma na celu poprawienie warun
ków urabiania węgla, co może w pewnych przypadkach niekorzystnie wpływać na utrzymanie stro
pu i prowadzenie ściany. 
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Spowodowane to jest głównie niewystarczającymi mocami kombajnów ścianowych . W kombaj
nach stosowanych, np. w górnictwie amerykańskim czy australijskim zainstalowane moce znacznie 
wyprzedzają potrzeby wydajnościowe, wynikające z koncentracji wydobycia z przodka ścianowego. 

Nie ulega wątpliwości, że przy szybko postępujących przodkach ścianowych podporność wstęp
na obudów powinna być możliwie wysoka, jako decydująca o utrzymaniu stropu. 

Ponieważ w technice zaworowej optymalny zakres regulowanych ciśnień mieści się w grani
cach od 25 do 55 MPa, to razem z zapotrzebowaniem na wysoką podporność sekcji zdecydowało 
to o zastosowaniu średnic roboczych stojaków od 300 do 400 mm. 

Zastosowanie średnic roboczych stojaków powyżej 320 mm wymusza rozszerzenie podziałki obu
dowy ścianowej .z 1,5 do minimum 1,75 m. Fakt ten wymusza również konieczność zastosowania 
odpowiednio skojarzonej podziałki rynien przenośnika ścianowego, również np. 1,75 m. 

Mając na uwadze przedstawione tendencje światowe rozwoju obudów ścianowych jak również 
potrzeby naszego górnictwa węgłowego, krajowe fabryki zmechanizowanych obudów ścianowych 
podjęły wyzwanie i opracowały szereg nowoczesnych rozwiązań obudów o wysokiej podporności, 
które umożliwiły tym fabrykom również wejście na wymagające rynki zagraniczne. 

2. ROZWÓJ KONSTRUKCJI OBUDÓW ŚCIANOWYCH 

Rozpoczęta w początku lat 80. mechanizacja polskiego górnictwa węglowego zaowocowała budo
wą fabryki obudów FAZOSoraz podjęciem produkcji obudów ścianowych przez fabryki: GLINIK, 
PIOMA i T AGOR, a także produkcją nowoczesnych kombajnów i przenośników ścianowych. Obok 
konstrukcji licencyjnych opracowywano również nowe, wzorowane głównie na rozwiązaniach prze
mysłu niemieckiego i angielskiego maszyny i urządzenia górnicze. 

W latach 80. i na początku lat 90. standardem w obudowach ścianowych stosowanych i produ
kowanych w kraju były stojaki o średnicy wewnętrznej cylindra 210 mm łub 250 mm oraz pod
porności od 1500 do 2000 kN. Na początku lat 90. zarówno GLINIK jak i FAZOS podjęły prace 
nad obudowami przeznaczonymi na rynek amerykański i australijski, o średnicy wewnętrznej sto
jaka 350 mm i podporności roboczej do 3750 kN. Należy wspomnieć, że wyprodukowane w na
szych fabrykach obudowy zmechanizowane były i są z powodzeniem eksportowane między inny
mi do Rosji, Chin, Kazachstanu, na Ukrainę, do Australii, USA i Kanady, a także do Czech, Hisz
panii i Turcji. 

Pod koniec lat 90. opracowano koncepcję stojaków o średnicy 400 mm i podporności roboczej 
około 5500 kN. Jak już wspomniano wcześniej wprowadzenie stojaków o średnicach roboczych 
cylindrów powyżej 320 mm, spowodowało konieczność zwiększenia podziałki obudowy z pow
szechnie stosowanej 1,5 m na 1,75 m, a nawet 2,00 m. 

Powodem tej zmiany była konieczność zapewnienia wystarczającej przestrzeni w konstrukcji 
sekcji na pomieszczenie układu przesuwnego. Skutkiem tego jest również konieczność dostosowa
nia długości rynien trasy przenośnika ścianowego do nowej podziałki sekcji. Konsekwencją zwięk
szenia podziałki obudowy jest oczywiście również zwiększenie masy sekcji. 

Nowoczesne konstrukcje obudów zmechanizowanych charakteryzują się następującymi cecha
mi [2], [3]: 
- Maksymalna prostota konstrukcji- sekcje mają zwykle postać obudowy dwustojakowej, pracu

jącej w systemie "z krokiem wstecz". Wyposażone są w sztywnąjednolitą stropnicę o smukłym 
zakończeniu. Jeżeli warunki wyrobiska na to pozwalają stropnica i osłona odzawałowa wyposa
żone są w sztywne, spawane osłony boczne. W przypadku konieczności zastosowania rucho
mych osłon bocznych, zwykle ruchoma jest jedna z nich, a druga jest na sztywno przyspawana 
do konstrukcji podzespołu głównego. 

- Skrzynkowa konstrukcja spągnicy- z uwagi na zwartą konstrukcję i dużą powierzchnię kontak
tu ze spągiero w nowoczesnych rozwiązaniach stosowana jest konstrukcja typu katamaran. S kła-
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da się z dwóch stalowych pontonów mieszczących wewnątrz gniazda stojaków wraz z ich sys
temem zabezpieczeń. Gniazda te, podobnie jak w stropnicy, wykonane są jako odlewy ze stali 
stopowej dużej wytrzymałości o bardzo dużej powierzchni kontaktu z pasami dolnymi kon
strukcji celem zmniejszenia nacisków. Przednia i tylnia część tych pontonów połączona jest po
przecznymi elementami usztywniającymi. Szczególnie przedni element, zwany mostem lub por
talem, stanowi miejsce zabudowy siłownika podnoszenia spągnic, współpracującego z górną po
wierzchnią belki przesuwnej. 

- Zwarta konstrukcja łączników lemniskatowych - długość i sposób zabudowy łączników okreś
lony jest zawsze na drodze analizy komputerowej celem minimalizacji przenoszonych sił, op
tymalizacji toru ruchu stropnicy i minimalizacji poziomego przemieszczenia stropnicy w za
kresie rozparcia sekcji. Dla obudów średnich i wysokich, łącznik tylny stanowi zwykle jedno
litą sztywna konstrukcję typu skrzynkowego. Wyposażony jest również w osłony boczne takie, 
aby tworzyć z osłonami bocznymi osłony odzawałowej z sekcją sąsiadującą jednolitą płasz
czyznę kontaktu. 

- Teleskopowa belka układu przesuwnego - pracująca zwykle w układzie odwróconym. Posiada 
konstrukcję typu skrzynkowego, której koniec podłączony jest bezpośrednio lub pośrednio do 
trasy przenośnika ścianowego . Koniec ten stanowi element wysuwny wewnątrz tejże belki i za
bezpieczany jest pionowym sworzniem ustalającym na powierzchni belki głównej. Wysuwna 
końcówka wyposażona jest w szereg pionowych otworów, umożliwiających korektę stopnia 
wysunięcia łącznika z belki, co umożliwia korektę długości belki w sytuacji, gdy przenośnik 
pracuje po wzniosie lub po upadzie w stosunku do płaszczyzny dolnej spągnic. Często długość 
elementu wysuwnego belki jest tak dobrana, aby umożliwić wykonanie wysuwu o dwukrotną 
wartość kroku sekcji. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna podczas wybudowy sekcji z wy
robiska ścianowego po zak01'1czeniu wybiegu ściany. 
Proces projektowania nowoczesnych konstrukcji obudów ścianowych wymaga zastosowania 

najbardziej zaawansowanych narzędzi i technik projektowych opartych na technice komputerowej. 
Podstawąjest modelowanie trójwymiarowe sekcji, prowadzące do uzyskania modelu trójwymiaro
wego i poddanie go szczegółowej analizie. 

Analiza geometryczna pozwala na wyeliminowanie ewentualnych punktów kolizyjnych, dobór 
toru ruchu stropnicy i sprawdzenie prawidłowości doboru siłowników . Na uzyskany model kon
strukcyjny obudowy nakładany jest układ obciążeń zewnętrznych według przyjętego kryterium we
ryfikacji, zgodnego z obowiązującymi przepisami, np. zgodnie z normami europejskimi z grupy 
EN-1804-1, 2, 3, 4 , czy ustalonymi przez amerykański koncern węglowy CONSOL ENERGY. 

Skutki wywołane w konstrukcji poszczególnych podzespołów określane są również przy pomo
cy analizy komputerowej. Ostatnim etapem projektowania jest modelowanie poszczególnych pod
zespołów w postaci siatki zgodnie z metodą elementów skończonych i uzyskanie rozkładu obciążeń 
lub też deformacji analizowanej konstrukcji. Rezultaty takich analiz mogą zostać przetworzone w do
kumentację warsztatową, wykonanie sekcji prototypowej i poddanie jej badaniom. 

Zastosowanie technik komputerowych pozwala na projektowanie i produkcję obudów o opty
malnej konstrukcji, o najwyższej podporności i trwałości, co byłoby niemożliwe przy zastosowaniu 
klasycznych metod projektowania. 

Dla zilustrowania aktualnych osiągnięć w konstrukcji obudów ścianowych podporowo-osłono
wych, czyli przeznaczonych do powszechnie stosowanego systemu eksploatacji z zawałem skał stro
powych, w tabeli l zestawiono parametry wybranych sekcji o wysokiej podporności wyproduko
wanych przez FAZOS, OLINIK i T AGOR. 

Przy dwóch stojakach o średnicach od 320 mm do 410 mm uzyskano podporności robocze sto
jaków od 3799 kN do 5678 kN, a podporności sekcji od 1,12 MPa do 1,38 MPa. Należy tu zwrócić 
uwagę na obudowę Fazos 15/33-POz o najwyższej średnicy roboczej stojaka równej 410 mm. 

Poza jedną obudową T agor 14/34-POz o podziałce l ,5 m, pozostałe mają podziałkę l ,75 m, co 
spowodowało dla obudowy Olinik 22/47-POz także zwiększenie masy sekcji z 22,5 do 31,4 Mg. 
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Tabela l. Zestawienie podstawowych parametrów wybranych ścianowych obudów zmechanizowanych 
o wysokiej podporności wyprodukowanych w Polsce 
Table l. Spccification of the basie paramcters of the selected wall powered supports 
l ) fh' h . d d' p l d 1gt res1s tancc pro uce m o an 
l 

Typ obudowy l 
l 
l 

l 
Parametr Jednostka FAZOS FAZ OS G LI NIK G UNIK T AGOR T AGOR 

15/33- 18/37- 15/32- 22/47- 14/34- 16/32-
l POz POzl POz POz POz POz 
i 
! Nachylenie 

podłużne 
stopnie 12 35 30 12 35 35 

Nachylenie 
stopnie ±15 ±15 ±15 ±15 ±1 5 ±15 

poprzeczne 

i Podziałka 
1.75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,75 

obudowy 
m 

! Ilość stojaków 
szt. 2 2 2 2 2 2 

i hydraulicznych 
l S rednica 
l wewnętrzna mm 41 0 370 400 400 320 400 l 
' cylindra stojaka 

! 
Ciśn i enie 

nominalne MPa 43 38 40 44 47 43 
' w stojakach 

Podporność 
kN 5678 4515 5027 5529 3779 5530 

robocza stojaka 
Podporność 

MPa 1,36 1,12 1,14 1,38 1,28 1,22 
robocza obudowy 

i Srcdni nacisk 
l 

! jednostkowy MPa 3,00 2,30 2,42 2,67 2,96 2,79 
na spąg 
Ciśnienie 

zasilania MPa 32 32 25+32 25+32 25+30 32 
obudowy 

Przemieszczenie 1000 800 1000 800 800 800 
obudowy_ 

mm 

Masa obudowy kg 26 000 26 710 22 500 31 400 18 047 27 532 

Na rysunku l pokazano widok obudowy Glinik 15/32-POz w ścianie [7], w którą zostały wypo
sażone ściany wydobywcze kopalni ,,Bogdanka". Obudowa cechuje się wysoką niezawodnością i dys
pozycyjnością w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Trwałość obudowy na postawie testów 
zmęczeniowych przy 30 tysi ącach cykli, przeprowadzonych w CMG KOMAG, określono na mi
nimum 10 latjej eksploatacji. 

Jednolita spągnica typu katamaran z podnośnikiem spągnic umożliwia pokonywanie progów 
o wysokości do 350 mm. Układ hydrauliczny pozwala na realizację niektórych funkcji w cyklu pół

automatycznym. W wyniku zastosowania przewodów i elementów sterujących o średnicy przepły
wu DN20, czas przestawiania obudowy wynosi poniżej 12 sekund. Kompleks ścianowy z tą obu
Jową umożliwił osiągnięcie wydobycia do 20 tysięcy Mg węgla na dobę. 

Przy omawianiu rozwoj u konstrukcji obudów o wysokiej podporności pojawił się problem ko
nieczności zwiększenie podziałki obudowy do 1,75 m, czy nawet do 2,0 m. Oczywiście wzrost po
działki obudowy to zwiększenie jej masy, ale również istotne zmniejszenie ilości sekcji w ścianie 
wydobywczej mogące zmniejszyć nakłady na zakup obudowy. 
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Rys. l. Obudowa Glinik 16/32-POz w ścianie 
Figure l. Glinik 16/32-POz powered support in a longwall face 

W tabeli 2 zestawiono i lości sekcji obudów o podziałkach 1,5 m i 1,75 m w ścianach o trzech 
różnych długościach i podano różnice w ich i lości . Przy podziałce 1,75 m ilość obudów w ścianie 
o długości od 200m do 300m zmniejsza się od 19 do 29 sztuk. 

Tabela 2. Zestawienie ilości sekcj i obudów o różnej podziałce w ścianach wydobywczych 
T bl 2 S T . f b f f f . l Ił . a c ipcci Icatwn o num er o sets o support o vanous spacmg m ongwa tace s 

Długość ściany 

Wyszczególnienie 
[m) 

200 250 300 

Ilość sekcji o podziałce 1.50 m 134 166 200 

Ilość sekcji o podziałce 1.75 m 115 143 171 

Różnica w liczbie sekcji 19 23 29 

Istotnym problemem jest również czas mijania przez organ urabiający kombajnu sekcji o różnej 
podziałce. Odpowiednie wyliczenia dla prędkości roboczej kombajnu od 8 m/min. do 12 m/min. 
podano w tabeli 3. Podane wartości pokazują wymagania odnośnie czasów przestawienia nowo
czesnych obudów, szczególnie ze sterowaniem elektra-hydraulicznym dla uzyskania czasów po
niżej 10 s. Osiągnięcie czasów przekładki sekcji obudowy na poziomie 8-10 s jest również moż
liwe przy zastosowaniu nowoczesnego i odpowiednio skonfigurowanego systemu sterowania pilo
towego. 

Zasil anie elementów hydrauliki siłowej, a szczególnie stojaków hydraulicznych i przesuwnika 
musi odbywać się poprzez przewody i przyłącza o większych średnicach przepływu tzn. DN20. 
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a nawet DN24. Niesie to za sobą konieczność zwiększenia rozmiarów węży hydraulicznych, arma
tury, konfiguracji układów hydraulicznych oraz wymaganej wydajności zespołów pomp zasilających 
do 600 i więcej l/min . Dodatkowym wymogiem staje się również maksymalne uproszczenie i au
tomatyzacja funkcji hydraulicznych w celu przyspieszenia operacji przekładki oraz zmniejszenia 
liczby czynności do wykonania w trakcie tej operacji. 

Tabela 3. Zestawienie czasów mijania organem urabiającym kombajnu sekcji obudów 
T bl 3 S 'fi . f . . l f . h f b h d a e . )pec1 IcatiOn o ttme mterva s o pass mg_ t e sets o support >y a cuttmg e a 

Czas mijania sekcji 

Prędkość robocza 
organem urabiającym kombajnu 

kombajnu 
[s] 

[rnlmin] 
Podzialka sekcji Podziałka sekcji 

1,50 m 1,75 m 

8 11,25 13,12 

10 9,0 10,5 

12 7,5 8,75 

Przy wzrastających rozmiarach przewodów hydraulicznych i wzrastającej prędkości przepływu 
emulsji, siły potrzebne do obsługi rozdzielacza hydraulicznego znacząco rosną i jedyną alternaty
wą dla sterowania elektra-hydraulicznego pozostaną rozdzielacze typu pilotowego. 

3. PROBLEMY TECHNICZNE WYKONANIA OBUDÓW O WYSOKIEJ PODPORNOŚCI 

Wzrost podporności ścianowych obudów zmechanizowanych, a co za tym idzie podporności sto
jaków hydraulicznych wymusił znaczący postęp technologiczny w zakresie projektowania i wyko
nawstwa siłowników. 

Wzrost podporności stojaków hydraulicznych osiągnięto poprzez zwiększenie średnicy cylind
rów i grubości ich ścianek oraz przez zastosowanie materiałów i technologii pozwalających na pod
wyższenie ich parametrów wytrzymałościowych. Wiązało się to z koniecznością wdrożenia te
chnologii wykonania rur o średnicy ponad 400 mm, a także obróbki roztaczania z dogniataniem rur 
o tak dużej średnicy. 

W trakcie obróbki jednego cylindra ostrza głowicy roztaczająco-dogniatającej pokonują drogę 
około 25 km, tj. prawie równą żywotności ostrzy. Innym problemem w trakcie obróbki mechani
cznej jest wydzielanie się dużej ilości ciepła i rozszerzalność cieplna takich rur, mogąca mieć wpływ 
na dokładność obróbki. Oddzielnym problemem jest obróbka cieplna rur o dużych grubościach ścia
nek, gwarantująca powtarzalność własności mechanicznych. Zmiany wymiarów (do 0,5 mm) rur 
pod wpływem ciśnienia powodują konieczność takiego doboru luzów pomiędzy tuleją a rdzenni
kiem, aby nie następowało zakleszczenie rury w tulei, a gwarantowało odpowiednią pracę uszczel
nień i ochronę wnętrza stojaka przed zanieczyszczeniami. 

Znaczącym problemem w wykonawstwie nowoczesnych sekcji obudów ścianowych o wysokiej 
podporności było wcześniejsze już rozwiązanie spawania konstrukcji zespołów stropnic, osłon od
zawałowych czy spągnic ze stali trudno spawalnych o podwyższonych własnościach wytrzymałoś
ciowych. 
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4. UW AGI KOŃCOWE 

Dominującym systemem wydobycia węgla jest system ścianowy z zawałem skał stropowych. Wdro
żone w światowym górnictwie węglowym nowe technologie i bardzo efektywne systemy ścianowe 
umożliwiają wydobycie ponad 30 tys. Mg węgla ze ściany na dobę. W polskich kopalniach, w zde
cydowanie trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych przy zastosowaniu kompleksów ścia
nowych o wysokich parametrach ruchowych udało się osiągnąć wydobycie w granicach 20 tys. Mg 
węgla na dobę, przy postępie ściany wydobywczej ponad 400 m na miesiąc [7]. 

W kilku kopalniach w skład kompleksów ścianowych wchodzą obudowy o wysokiej podpor
ności zestawione w tabeli l, gwarantując wysokie wydobycie oraz bezpieczeństwo pracy maszyn 
i urządzeń, a szczególnie zatrudnionej w ścianie załogi. 

Jak to już wspomniano wcześniej konieczność zwiększenia podporności roboczej stojaków obu
dów do około 5500 kN wymusiła zwiększenie średnicy roboczej stojaka do 400 mm oraz podziałki 
obudowy do 1,75 m, a tym samym i podziałki rynien przenośnika ścianowego. 

Wzrost podporności obudów spowodował istotny wzrost masy sekcji, jednak przy równoczes
nym zmniejszeniu ich ilości w ścianie wydobywczej. 

Zmiana podporności obudów skutkuje również zmianami w systemie ich sterowania dla zapew
nienia współpracy z wysoko wydajnymi kombajnami i uzyskania czasów przekładki poniżej 10 s. 

Projektowanie nowoczesnych obudów ścianowych o wysokiej podporności nie byłoby możliwe 
bez wprowadzenia nowych narzędzi i technik komputerowych. Fabryki produkujące obudowy dla 
wytworzenia nowej generacji obudów zmuszone zostały do wprowadzenia obok nowych technik 
projektowania, przede wszystkim nowych technologii wykonawczych oraz nowych, o wysokich 
właściwościach materiałów. 

Uzupełnieniem rozwoju procesu projektowania i produkcji obudów ścianowych jest wdrożenie 
odpowiednich procedur badawczo-atestacyjnych zarówno samych stojaków hydraulicznych jak i ca
łych sekcji obudowy. 

Zastosowanie obowiązujących procedur pozwala na stworzenie nowoczesnej, o wysokiej pod
porności obudowy, gwarantującej bezpieczną pracę załogi i kompleksu ścianowego o zabiorze kom
bajnu do 1000 mm. 

Należy jeszcze nadmienić, że krajowe fabryki obudów ścianowych są w pełni przygotowane do 
zaprojektowania i wykonania stojaków o jeszcze wyższej podporności roboczej, przekraczającej 
6000 kN . 
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Tendencies o f Development of Mine Wall Supports 

The tendencies of development of wali supports in coal mining both in aspect of mine needs and 
technical possibilities of production have been presented in the paper. A new generation of wall 
chock-shield powered supports of high resistance was illustrated by the selected constructions of 
the domestic mining machine factories. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kra u ze 
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STRESZCZENIE: W polskich kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i innych minerałów pra
cuje około 320 górniczych wyciągów szybowych. Prawdopodobnie liczba tych wyciągów w per
spektywie kilkunastu lat nie ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Polska w Unii Europejskiej jest zatem 
krajem o największej liczbie górniczych wyciągów szybowych. Kopalnie w ostatnich kilkunastu la
tach nie tylko "oszczędzały" na budowie nowych szybów (około 500, węgla eksploatuje się poniżej 
dolnych poziomów szybów wydobywczych), ale również "oszczędzały" na ich modernizacji. W efek
cie stale pogarsza się ogólny stan techniczny obudów szybowych, wież wyciągowych, zbrojenia, ma
szyn wyciągowych i innych elementów systemów maszynowych transportu pionowego (SMTP). 

Uwzględniając powyższe fakty w niniejszym opracowaniu między innymi: 
- dokonano wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa oraz warunków pracy SMTP; 
- zamieszczono wykaz aktualnych problemów, które zdaniem autora wymagają rozwiązania; 
- omówiono \ vyniki prac badawczych AGH z zakresu bezpieczeństwa SMTP; 
- przedstawiono argumenty uzasadniające celowość opracowania dyrektywy "wyciągowej", któ-

ra bylaby polskim wkładem do prawa Unii Europejskiej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Transport pionowy, kształtowanie bezpieczeóstwa, dyrektywa wyciągowa 

l. WSTĘPNA OCENA BEZPIECZEŃSTW A SMTP EKSPLOATOW ANYCH W POLSCE 

Nadal często są formułowane - w ocenie autora- mylne opinie, że nie ma problemów związanych 
z transportem pionowym w polskich zakładach górniczych. Opinie te uzasadnione są tym, że za
dania transportowe kopalń są realizowane bez większych kłopotów i od bardzo wielu lat nie było 
wypadku śmiertelnego w czasie ,jazdy ludzi" . Takie stanowisko między innymi wpływa na to, że 
nie buduje się nowych szybów oraz odwleka się konieczne modernizacje górniczych wyciągów szy
bowych. 

Zadawalający stan bezpieczeństwa w czasie jazdy ludzi oraz w zasadzie poprawne wykonywa
nie innych zadań transportowych kopalń "okupione" jest bardzo dużym 1yzykiem zawodmvym osób 
obsługujących systemy maszynowe transportu pionowego (SMTP)- w okresie ostatnich kilkunastu 
lat zginęło ponad 40 osób i ponad 30 uległo wypadkom ciężkim w czasie wykonywania napraw, re
nwntów, rvyrnian, demontażu, itp., elementów gómiczyclz wyciągów szybmvyc/z. 

Ryzyko to jest tak duże, że w AGH kilka lat temu podjęto prace badawcze- opisane w dalszej 
części tego wykładu- których celem jest jego zmniejszenie. 
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"Oszczędzanie" na budowie nowych szybów doprowadziło do tego, że około 50% węgla kamien
nego eksploatuje się poniżej dolnych poziomów wydobywczych - co stwarza też inne zagrożenia 
związane np. z przewietrzaniem wyrobisk. 

Te kopalnie, które budują nowe lub modernizują istniejące SMTP (inwestycje te na ogół są zwią
zane z pogłębianiem istniejących szybów) "oszczędzają" już na etapie projektowania. Przetargi na 
ogół wygrywają firmy, które oferują najniższą cenę wykonania samego projektu jak i realizacji za
dania inwestycyjnego. Prowadzi to, niestety często, do powielania rozwiązań zwłaszcza "części me
chanicznej" tj. naczyń, zbrojeń szybowych (zawieszeń lin), kół linowych, układów awaryjnego ha
mowania itd., sprzed co najmniej kilkunastu lat (na ogół ponad 20 lat). Po zakończeniu tak rea
lizowanych inwestycji otrzymuje się górnicze wyciągi szybowe, w których nowoczesne napędy (zwła
szcza układy sterowania maszyn wyciągowych) współpracują z "częścią mechaniczną", reprezen
tują stan techniki lat 70. lub w najlepszym przypadku lat 80. ubieglego wieku [l], [3]. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKAWARUNKÓW PRACY SMTP 
EKSPLOATOWANYCH W POLSCE 

2.1. Czynniki zewnętrzne 

W polskich kopalniach od wielu lat nieprzerwanie: 
- zwiększa się średnia głębokość szybów, a tym samym pogarszają się warunki pracy lin nośnych 

i wyrównawczych, zbrojenia, naczyń, wież wyciągowych itd. oraz maleje udział masy użyte
cznej w stosunku do całkowitej sumy mas ruchowych poruszających się w szybie; 

- pogarszają się warunki górniczo-geologiczne, a tym samym rośnie zanieczyszczenie urobku ska
łą płonną lub maleje zawartość metalu w rudzie; 

- rosną ceny lin, naczyń, elementów zbrojenia, wykładzin, itp. koszty materiałowe ; 

- rosną ceny energii elektrycznej, której zużycie potrzebne na wydobycie jednej tony urobku na 
powierzchnię rośnie znacznie szybciej niż głębokość szybów [3]. 
Pogarszające się warunki pracy, wzrost długości lin wyciągowych, malejący udział masy uży

tecznej w stosunku do całkowitej masy użytecznej, przyspieszone zużycie korozyj ne ciągów prowad
niczych, lin nośnych i wyrównawczych, zawiesi, naczyń itd., nie tylko pogarszają niezawodność 
pracy wyciągów szybowych, ale również wpływają na skrócenie czasu dyspozycyjnego z uwagi na 
konieczność częstszych i dłuższych napraw, remontów, badań i kontroli, obniżając zdolność wydo
bywczą szybów. 

Wymienione niekorzystne czynniki i zjawiska są przyczyną nie tylko wzrostu kosztów pozyski
wania węgla, rud miedzi i innych minerałów, ale też obniżają bezpieczeństwo SMTP. 

2.2. Innefakty i ograniczenia mające wpływ na pracę SMTP 

Nie wnikając w przyczyny na pracę SMTP mają też wpływ następujące fakty, wymuszenia i ogra
niczenia: 
- górnicze wyciągi szybowe eksploatowane w polskich kopalniach reprezentują stan techniki świa

towej sprzed co najmniej kilkunastu lat (ponad 60% wyciągów szybowych ma ponad 30 lat); 
kopalnie od 1990 roku "oszczędzały" nie tylko na budowie nowych szybów, które powinny udo
stępniać coraz niżej zalegające pokłady, ale również "oszczędzały" na modernizacji wyciągów 
istniejących; 

chociaż w najbliższych latach prawdopodobnie nie będą budowane nowe kopalnie to jednak nie
które najbardziej efektywne kopalnie będą "przechodziły" na większe głębokości; 
kopalnie będą się nadal ze sobą łączyły, tworząc nie tylko nowe organizmy gospodarcze, ale tak
że nowe struktury technologiczne systemów transportowych; 
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- głębokość nowych lub pogłębianych szybów przekroczy 1200 m, co będzie miało istotny wpływ 
na dalsze pogorszenie warunków pracy lin, naczyń wyciągowych, prowadzenia i innych elemen
tów górniczych wyciągów szybowych; 

- nie zajdąjednak istotne zmiany w pojemnościach i prędkościach jazdy ustalonej naczyń wycią
gowych oraz innych parametrów technicznych górniczych wyciągów szybowych; 

- wszystkie prace w szybach, w tym prace modernizacyjne poprawiające bezpieczeństwo wycią
gów, muszą nie tylko być tanie, ale również muszą być prowadzone zgodnie ze stanem praw
nym obowiązującym w UE [3]. 

3. ZBIORY WYBRANYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM, 
BUDOWĄ, MODERNIZACJĄ I EKSPLOAT ACJĄ SMTP 

3.1. Problemy projektowania struktur technologicznych i niezawodnościowych SMTP 

Rozwiązywanie tej grupy problemów wiąże się z odpowiedzią na następujące pytania: 
- jaka powinna być wydajność górniczego wyciągu szybowego; 

jakie powinny być szyby: jedno- czy dwuprzedziało we, jedno- czy wielofunkcyjne; 
jakie powinno być rozwiązanie konstrukcyjne elementów systemu, np. rodzaj prowadzenia, ro
dzaj naczyń wyciągowych, układów awaryjnego hamowania naczyń, itp .; 
jaka powinna być pojemność przyszybowych zbiorników wyrównawczych w zależności od struk
tury technologicznej systemu maszynowego kopalni przy uwzględnieniu probabilistycznego cha
rakteru dostawy i odbioru urobku, losowego charakteru uszkodzeń elementów górniczych wy
ciągów szybowych, itp. 

3.2. Problemy doboru właściwości eksploatacyjnych i badania stanu technicmego 
oraz procesów zużyciowych elementów SMTP 

Do tej grupy problemów należy np.: 
- opracowanie nowych metod kontroli i badania stanu technicznego elementów górniczego wy

ciągu szybowego np. lin stalowych w miejscach ich zamocowania, w celu zwiększenia dokład
ności badań oraz skrócenia czasu przeznaczonego na te czynności; 

- zwiększenie trwałości i niezawodności urządzeń wyciągowych w wyniku ujawnienia i likwida
cj i przyczyn nadmiernego zużycia i zawodności ich elementów wywołanych przyczynami kon
strukcyjnymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi; 

- opracowanie metod wyznaczania i ustalenie stanów granicznych (dopuszczalnych poziomów zu
życia) elementów systemu, itp . 

3.3. Problemy optymalizacji struktury organizacyjnej systemu eksploatacji 

Do tej grupy problemów, najistotniejszych w aktualnej sytuacji polskiego górnictwa, należy: 
- dostosowanie systemu eksploatacji SMTP do organizacj i pracy kopalń; 

opracowanie metody wyznaczania czasów dyspozycyjnych szybów i czasów niezbędnie potrzeb
nych na odnowę SMTP w zależności od głębokości ciągnienia, rodzaju urządzenia, pojemności 
naczyń, rodzaju prowadzenia, liczby przedziałów i stanu technicznego szybu; 
opracowanie metod obliczania zdolności wydobywczej szybów w zależności od podanych po
wyżej parametrów urządzenia wyciągowego i wskaźników niezawodności systemu; 
opracowanie sposobów ustalenia liczebności grup remontowych i zaplecza technicznego oraz nie
zbędnego ich wyposażenia w narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową i inne środki technicz
ne, itp. 
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3.4. Problemy zarządzania eksploatacją SMTP 

Istotnym w tej grupie problemów jest: 
wyznaczanie optymalnych częstotliwości oraz czasów kontroli, badania i rewizji urządzei1 wy
ciągowych i ich elementów; 
opracowanie i wdrożenie metod prognozowania terminów wymiany elementów SMTP; 
planowanie optymalnych terminów obsług technicznych i wymian profilaktycznych elementów 
systemu; 
opracowanie zasad odnowy potencjału eksploatacyjnego SMTP z uwzględnieniem intensywności 
użytkowania systemu; 
opracowanie systemu zbierania i przetwarzania informacji do potrzeb zarządzania eksploatacją 
SMTP; 
podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów np. w ramach studiów podyplomowych dla potrzeb 
eksploatacji SMTP. 

4. WYBRANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE AGH 
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTW A SMTP 

4.1. Dorobek prac poznawczych 

Dorobkiem prac poznawczych Katedry Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH
KTL) z zakresu bezpieczeństwa SMTP jest między innymi opracowanie nowych: 
- metod i sposobów oceny stanu technicznego oraz poprawy warunków pracy elementów urzą

dzeń wyciągowych w tym lin stalowych i stalowo-gumowych, układów prowadzenia naczyi'I, 
wież wyciągowych jak również metod pomiarów rozkładów sił w linach nośnych urządzet1 wie
lolinowych itd.; 
rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów diagnostycznych tj., między innymi: głowic i rejestra
torów do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych, prowadnic pomiarowych, 
czujników do pomiaru sił w linach nośnych, systemów pomiarowych do pomiaru drgań naczyń, 
ukladów prowadzenia naczyl't. wież itd.; 
metod projektowania naczyń wyciągowych, urządze!'t do awaryjnego hamowania naczyń, zbro
jenia szybowego, pomostów bezpieczet1stwa, trzonów i całych wież wyciągowych, ruchomych 
belek odbojowych itd.; 
rozwiązm1 technologii produkcji lin wyrównawczych stalowo-gumowych, wykładzin kół pęd
nych i kierujących oraz innych elementów wyciągów szybowych. 
Szczególnie istotne są wyniki trzyletniego projektu badawczego KBN nr 8 Tl2A 024 20, który 

został zakoi1czony w grudniu 2003 roku pt. "Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem pro
cesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych" [3]. 

Do najważniejszych efektów poznawczych tego projektu można zaliczyć: 
- przyjęcie, zdefiniowanie i podanie pod publiczną dyskusję kilkunastu terminów z zakresu bez

pieczeństwa SMTP, w tym z zakresu procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych 
(nadmiar bezpieczeństwa, poziom bezpieczeństwa, akceptowalny poziom ryzyka itd.); 

- wyróżnienie i zdefiniowane 12 nadmiarów bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych 
(nadmiar: wytrzymało.ściowy, strukturalny, funkcjonalny, paramettyczny, czasowy, illjormacyjny, 
diagnostyczny, środków bezpiecze/zstwa, niezawodności człowieka, poznawczy, jakościowy, sys
tenzowy); 
opracowanie podstaw budowy jednolitego w skali kraju systemu zarządzania bezpieczeństwem 
górniczych wyciągów szybowych, w tym bezpieczeństwem procesów obsługiwania tych obiektów; 
opracowanie zasad tworzenia systemu komputerowego wspomagającego krajowy system zarzą
dzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych; 
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- opracowanie wzorów dokumentów (kart) związanych z oceną i kształtowaniem ryzyka zawo
dowego osób obsługujących górnicze wyciągi szybowe i inne. 
Szersze omówienie wszystkich wyników projektu przekracza ramy tego referatu. Wyniki te zos

tały opisane w dwuczęściowej pracy zbiorowej (pod redakcją autora tego wykładu) zawierającej 
dwadzieścia kilka rozdziałów , których autorami jest kilkunastu wykonawców projektu [4]. 

4.:2. Osiągnięcie praktyczne 

Najważniejsze os i ągnięcia praktyczne wieloletnich prac Katedry Transportu Linowego z zakresu 
bezpieczeństwa SMTP to nowe, chronione, patentami, wzorami użytkowymi i rozwiązaniami typu 
know-how Akademii Górniczo-Hutniczej : 
- głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych, które produkowane są 

seryjnie i stosowane w wielu krajach; 
- czujniki do pomiaru sił w linach nośnych urządzeń wielolinowych, oraz przystawki akcelero

metryczne, prowadnice pomiarowe itd.; 
- liny stalowo-gumowe produkowane seryjnie od 1989 roku w "Wytwórni lin stalowo-gumowych 

SAG" w Katowicach oraz liny stalowe o liniowym styku drutów do lin stalowo-gumowych pro
dukowane seryjnie (również od 1989 roku) przez Fabrykę Lin i Drutu "Drumet" S.A. we Wło
cławku; 

- znacznie tańsze i lżejsze, od tradycyjnych rozwiązań , pomosty bezpieczeństwa zabudowane już 
w kilkunastu polskich szybach; 

- zbiorniki wyrównawcze wykonywane z likwidowanych szybów lub szybików; 
- cierne układy awaryjnego hamowania HS2W-2 wraz z układami przechwytującymi naczynia wy-

ciągowe, pozwalające na wytracenie na wolnych drogach przejazdy 100% energii kinetycznej 
mas ruchomych nawet największych polskich urządzeń wyciągowych; 

- nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody obl iczania ruchomych belek odbojowych HWR, gło
wic naczyń wyciągowych, trzonów wież itd.; 

- wykładziny kół pędnych oraz kół kierujących i odciskowych z materiału typu modar®, pro
dukowane seryjnie przez Chemiczną Spółdzielnię Pracy "Spoiwo" w Radomiu; 

- układy prowadzenia naczyń z symetrycznym amortyzatorem zespolonym typu PHH-1, PHH-2 
i PHH-3 produkowane seryjnie od kilku lat przez Cuprum Busines Center Sp. z o.o. we Wro
cławiu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. "Coal Bud" w Ol
kuszu i wiele innych rozwiązań. 

5. METODYKA KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTW A SMTP 

5.1. Bezpieczeństwo osób obsługujących SMTP 

Jednym z najważniejszych wyników poznawczych prac naukowo-badawczych AGH-KTL wykony
wanych wspólnie z Departamentem Energomechanicznym Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzę
dem Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych jest wykazanie, że ryzyko 
utraty życia osób obsługujących górnicze wyciągi szybowe jest kilkadziesiąt procent większe od 
ryzyka, na jakie są narażeni inni pracownicy kopalń i kilkadziesiąt razy większe od ryzyka, na któ
re narażane są osoby obsługujące obiekty techniczne eksploatowane poza górnictwem podziemnym. 

Z prac tych między innymi wynika również to, że: 
- nie ma ujednoliconej w skali kraju metody oceny ryzyka zawodowego osób obsługujących SMTP; 
- istnieją metody i środki techniczne, których stosowanie ma istotny wpływ na poprawę bezpie-

czeństwa pracy osób obsługujących SMTP. 
Powyższe informacje były punktem wyjścia projektu badawczego nr 4 Tl2A 016 29 pt. "Opra

cowanie metodyki kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich kopalniach węg-
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la kamiennego", który jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wrześ

nia 2005 roku. Zakończenie projektu przewiduje się w drugiej połowie 2007 roku. Projekt ten, któ
ry podobnie jak wszystkie poprzednie prace związane z bezpieczeństwem SMTP jest wykonywany 
pod kierunkiem autora, został podzielony na 6 zadań [5] . 
- Zadanie nr J. Analiza i ocena przyczyn i skutków uszkodzeń typu katastroficznego i parametry

cznego elementów systemów maszynowych transportu pionowego pracujących w kopalniach 
węgla kamiennego (SMTP-KWK). 

- Zadanie nr 2. Analiza i ocena przyczyn i skutków wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich 
osób obsługujących SMTP-KWK. 

- Zadanie llr 3. Wybór jednolitej w skali kraju metody analizy i oceny ryzyka zawodowego osób 
obsługujących SMTP-KWK. 

- Zadanie nr 4. Ogólna ocena poziomu i stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i in
nych podsystemów SMTP pracujących w kopalniach węgla kamiennego. 

- Zadanie nr 5. Analiza i ocena wpływu metod, sposobów i środków technicznych (nadmiarów 
bezpieczeństwa) na bezpieczeństwo SMTP. 

- Zadanie nr 6. Opracowanie (określenie) ogólnych kierunków i zakresów modernizacji SMTP
KWK w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa minimalnym kosztem. 

5.2. Przykładowe metody, sposoby i środki techniczne zwiększające bezpieczeństwo SMTP 

W czasie realizacji ww. projektu nr 4 Tl2A 016 29 między innymi opracowany został kompute
rowy system wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych oraz 
tworzona jest baza danych górniczych wyciągów szybowych eksploatowanych w Polsce, która jest 
przedmiotem oddzielnego wykładu na tej Szkole. 

Dużo czasu wykonawcy projektu poświęcają też polskim oryginalnym metodom i środkom tech
nicznym za pomocą których można kształtować (poprawiać) bezpieczeństwo SMTP. 

Do tych metod należą: 
- metoda badań magnetycznych stalowych lin wyciągowych (nośnych, wyrównawczych i pro\\ ad

niczych) oraz płaskich lin wyrównawczych stalowo-gumowych; 
- nowe metody projektowania głowic naczyń wyciągowych układów prowadzenia trzonów wież 

wyciągowych itd.; 
- metody prognozowania terminów wymiany lin stalowych i innych elementów, których zużycie 

ma charakter kumulacyjny. 
Wśród środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo SMTP są między innymi: 

- głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych; 
- ruchome belki odbojowe HWR współpracujące z ciernym układami awaryjnego hamowania 

HWS-2; 
- wykładziny kół i bębnów linowych oznaczonych znakiem towarowym modar® (pędnych, kie

rujących i odciskowych); 
- układy prowadzenia naczyń z amortyzatorem zespolonym; 
- liny wyrównawcze stalowo-gumowe i inne rozwiązania techniczne. 

6. DYREKTYW A NOWEGO PODEJŚCIA DOTYCZĄCA 
GÓRNICZYCH WYCIĄGÓW SZYBOWYCH 

6.1. ?odstawowe informacje dotyczące dyrektyw nowego podejścia 

Górnicze wyciągi szybowe, które są podstawowymi podsystemami SMTP, podlegają państwowe
mu nadzorowi i kontroli bezpieczeństwa technicznego. 
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W Unii Europejskiej są wydawane dyrektywy z zakresu bezpieczeństwa wyrobów technicznych 
oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego. Dyrektywy te noszą nazwę dyrektyw nowe
go podejścia. 
"Nowe podejście" - do harmonizacji i normalizacji technicznej uzupełnia "globalne podejście" - do 
oceny zgodności, według którego: 
- wyroby dla udokumentowania ich zgodności z określoną dyrektywą mają być opatrzone zna

kiem CE; 
- produkt spełniający postawione wymagania, co znajduje potwierdzenia w oznaczeniu znakiem 

CE, ma prawo być wprowadzany do obrotu we wszystkich państwach UE. 
W Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/WE z dnia 

22 czerwca 1998 roku w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczą
cych maszyn (Directive 98137/EC)- tzw. dyrektywa maszynowa. 

Zakres wyrobów objętych dyrektywą maszynowąjest bardzo szeroki. Ma ona zastosowanie do 
wszelkich urządzeń mechanicznych, które podlegają jej przepisom, a jednocześnie wylicza kilka
naście rodzajów urządzeń , które są wyłączone z zakresu jej obowiązywania. 

Wśród "wyłączonych" urządzeń znajdują się między innymi: 
- górnicze wyciągi szybowe, 
- dźwigi osobowe i osobowo-towarowe, 
- koleje linowe i wyciągi narciarskie. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dźwigów osobowych i osobowo-towarowych są okreś
lone w dyrektywie 95/16/WE Urządzenia dźwigowe, zaś bezpieczeństwo kolei linowych przezna
czonych do przewozu pasażerów w dyrektywie 2000/9/WE. 

Unia Europejska około 10 lat temu zrezygnowała z ustanawiania "dyrektywy wyciągowej". 

6.2. Stan prawny obowiązujący w Polsce związany z górniczymi wyciągami szybowymi 

Znowelizowana ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku- Prawo geologiczne i górnicze, której najnow
szy jednolity tekst został ogłoszony w Dz. U. Nr 228 z dnia 22 listopada 2005 roku, poz. 1947 oraz 
akty wykonawcze do tej ustawy są dostosowane do prawa UE. 

Oczywiście uwzględniają też wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 921104/EWG dotyczą
cej minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
górnictwa. 

Aktualne wymagania w zakresie budowy elementów górniczych wyciągów szybowych regulu
je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie dopuszczenia do stosowa
nia w zakładach górniczych urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego 
(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Nr 125, poz. 1064). 

Aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji górniczych wyciągów szybowych 
są zamieszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpie
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża
rowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z dnia 2 września 2002 r. Nr 139, poz. 1169) 
oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 124 z dnia 
9 czerwca 2006 r., poz. 862 i 863), które zostało notyfikowane przez Komisję Europejską w dniu 
20 lipca 2005 ro~u pod numerem 2005/0368/PL - jak również w załącznikach do tych rozporzą
dzeń. 

Rodzi się zatem pytanie, czy Pafska powinna podejmować działania zmierzające do ustanowie
nia "dyrektywy wyciągowej"? 

6.3 . Argumenty przemawiające za opracowaniem dyrektywy wyciągowej 

Od co najmniej 8. lat głoszę tezę o celowości opracowania- z polskiej inicjatywy - dyrektywy no
wego podejścia UE poświęconej bezpieczeństwu górniczych wyciągów szybowych. 
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Za opracowaniem takiej dyrektywy przemawiają między innymi podane poniżej argumenty: 
l. Opracowane polskie akty prawne związane z górniczymi wyciągami szybowymi obowiązująje

dynie na terenie Polski. Przepisy te mają charakter krajowy i tylko w części spełniają założenie 
celów "nowego podejścia", które zostały określone w rezolucji Rady Unii Europejskiej, tj. z dnia 
7 maja 1985 roku oraz z 21 grudnia 1989 roku, poświęconej "globalnemu podejściu" do oceny 
zgodności wyrobów. 

2. Folska jest krajem w UE, w którym jeszcze długo będzie pracowało około 320 górniczych wy
ciągów szybowych, czyli więcej niż w pozostałych 24 krajach Unii . Brak zainteresowania UE 
"dyrektywą wyciągową" jest szansą dla polskiego przemysłu nie tylko wydobywczego. 

3. W polskich zakładach górniczych są stosowane oryginalne- w skali światowej -rozwiązania 
techniczne (metody badań, przyrządy pomiarowe, elementy górniczych wyciągów szybowych, 
w tym między innymi wymienione w punkcie 5.2 tego opracowania, które istotnie zwiększają 
bezpieczeństwo SMTP. "Wprowadzenie" do dyrektywy tych rozwiązań byłoby bardzo dobrą 
pomocą polskiej techniki i ułatwiłoby ich eksport nie tylko do krajów UE. 

4. Polscy specjaliści są przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do opracowania "dyrektywy 
wyciągowej" i pakietu norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. Punktem wyjścia powinien 
być bardzo duży polski dorobek prawny i normalizacyjny z zakresu górniczych wyciągów szy
bowych [3] . 

6.4. Zakres i postać .,dyrektywy wyciągowej" i norm zharmonizowanych z tą dyrektywą 

l. Kraje członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa górniczych urządzeń wy
ciągowych na wszystkich etapach ich życia, tj. projektowania i produkcji, wprowadzania do ob
rotu i w czasie eksploatacji. 
Tam gdzie tego wymaga prawo geologiczne i górnicze musi być oceniany wpływ budowy i eks
ploatacji górniczych wyciągów szybowych na środowisko naturalne. 

2. "Dyrektywa wyciągowa" musi być zharmonizowana w innymi dyrektywami Wspólnoty, cho
ciaż zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w "dyrektywie wyciągowej" może 
wymagać oddzielnych specjalnych "europejskich uściśleń" opracowanych dla tego celu. ,,Euro
pejskie uściślenie" oznacza wspólną techniczną specyfikację, europejskie zatwierdzenie techni
czne, normy europejskie przeniesione do krajowych zbiorów norm technicznych. 

3. Normy zharmonizowane o charakterze ogólnym powinny dotyczyć : 

- terminologii, podstawowych podziałów, charakterystyk itd .; 
- pakietu norm z zakresu wymagań ogólnych dotyczących bezpieczeństwa wyprowadzonych 

do użytku górniczych wyciągów szybowych; 
- pakietu norm z zakresu wymagań ogólnych dotyczące eksploatacji górniczych wyciągów szy

bowych, w tym metod oceny ryzyka, badań i kontroli, budowy dokumentów bezpieczeń

stwa itd. 
4. Ponadto normy zharmonizowane powinny obejmować, między innymi, wszystkie podsystemy 

i elementy górniczych wyciągów szybowych: wież szybowych, maszyn wyciągowych, pędni li
nowych, urządzeń sygnalizacji szybowej i sterowniczo-sygnałowych, kół linowych kierujących 
i odciskowych, wykładzin pędni linowych, kół kierujących i odciskowych, lin wyciągowych , 

w tym lin stalowo-gumowych, zawieszeń lin wyciągowych, naczyń wyciągowych i przeciwcię
żarów, zawieszeń naczyń wyciągowych i przeciwciężarów, sztywnego i linowego (podatnego 
prowadzenia naczyń wyciągowych), wyposażenia szybu, wyposażenia przyszybii górniczych wy
ciągów szybowych, zabezpieczeń szybowych (szybów) i w wielu innych - w tym też rozwią
zania techniczne wymienione w punkcie 5.2 niniejszego opracowania. 
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Current Problems of Vertical Transport 
in Polish Collieries and in Other Mines 

Currently about 320 hoisting installations are operated in Polish collieries, capper mines as well as 
all other mines. This number is not likely to go down in the nearest future. Poland now has the Jar
gest number of operated hoisting installations in the EU. In recent years most mines were not wil
Iing to spend money on construction of new shafts (50% of coal is mined below the bottom Ievels 
of production shafts) or modernisation. In the consequence, the working condition of shaft Iinings. 
steelwork, headframes, conveyances and other elementsof hoisting installations i s progressively de
teriorating. 

The following issues are addressed: 
- Preliminary assessment of safety conditions of hoisting installations. 

Current problemsto be solved are highlighted. 
Compilation of research data collected at AGH-UST, having relevance to hoisting safety. 
Listing the arguments for developing the "directive on hoists", which would mark the Polish con
tribution to EU legislation. 

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSzW nr 4 T 12A 
016 29 pt. "Opracowanie metodyki kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich 
kopalniach węgla kamiennego". 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur 
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Problematyka dokładności wyznaczenia granic złoża 
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STRESZCZENIE: Artykuł porusza problematykę dokładności określania pionowego zasięgu stref 
złożowych polimetalicznego złoża miedzi monokliny przedsudeckiej w przypadku granic wyzna
czanych przez zawartość brzeżną koncentracji składnika użytecznego . Dla trzech wybranych obsza
rów w obszarze górniczym 0/ZG ,,Rudna" KGHM ,,Polska Miedź" S.A. przebadano przebieg gra
nic złoża przy pomocy analizy parametrów zróżnicowania koncentracji miedzi w pobliżu jego gra
nic, przedstawiono analizę statystyczną i przestrzenną dokładności wyznaczenia granic złoża w wy
branych obszarach. Przedstawiono także możliwość szybkiego szacowania wrażliwości zmian za
sobów na zmianę wartości koncentracji brzeżnej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zmienność okruszcowania, rozkład koncentracji miedzi, szacowanie zaso
bów, struktura zmienności parametrów złoża 

l. PODST A WOWE PARAMETRY ZMIENNOŚCI ZŁOŻA 

Charakteryzując zmienność złoża sięga się zwykle do analizy statystycznej podstawowych jego pa
rametrów takich jak miąższość, zasobność. Dla złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej bada
nia takie prowadzono i wielokrotnie publikowano [1] . Stratoidalny charakter złoża umożliwia po
równywanie takich parametrów jak miąższość i zasobność. Z punktu widzenia złoża jako bryły obej
mującej koncentracje mniej lub więcej rozproszonych związków metali najważniejszym elemen
tem jest zmienność koncentracji. Zmienność parametrów złoża wyraża się ilościowo najczęściej po
przez współczynnik zmienności (V), poprzez przyrównanie odchylenia standardowego rozkładu do 
wartości średniej. Zwykle zmienność tę podaje się dla uśrednionych już wartości w poszczegól
nych odwiertów i prób opróbowujących bryłę złożową. Ze względu na wielkość i charakter złoża 
eksploatowanego przez KGHM ,,Polska Miedź" S.A. wartości te różnicują się wraz z wybranym ob
szarem, będącym konkretnym fragmentem złoża. Wartości te przedstawia się dla poszczególnych 
serii litologicznych, oraz dla furty złożowej razem. Tak dobrane populacje reprezentują zmienność 
szacowania zasobów w skali, co najmniej miesięcznych, a jeszcze lepiej kwartalnych okresów cza
sowych [2], oraz w skali porównywalnej do furty złożowej. 

Tak scharakteryzowana zmienność złoża zakłada wcześniejsze wyznaczenie jego granic. W przy
padku omawianego złoża jest to zawartość brzeżna odpowiadająca koncentracji 0,7% wagowych Cu. 
W przeciwieństwie do zmienności charakteryzowanej w skali złoża, czy nawet serii litologicznych, 
wyznaczanie granic odbywa się na podstawie opróbowania cząstkowego w skali małego fragmentu 
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profilu złożowego (rys. 1.1). Z powodu silnie uwarunkowanego genetycznie charakteru rozkładu 
koncentracji miedzi w profilu pionowym, dużej rozbieżności rozkładu zawartości miedzi w stosun
ku do rozkładu normalnego, oraz silnej anizotropii miąższości i nie można tutaj stosować standar
dowych narzędzi statystycznych. 
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Rys. 1.1. Przykładowe rozmieszczenie koncentracji miedzi w profilu pionowym 
Figure 1.1. Vertical distribulion of capper concentrations - exarnples 

2. CHARAKTERYSTYKA GRANIC ZŁOŻA 

2.1. Zróżnicowanie zawarto.~ci Cu na granicach złoża 

Dla analizy problematyki wyznaczania granic złoża wzięto pod uwagę dane z trzech obszarów zlo
;:a. Ze względu na wielką ilość danych pochodzących z opróbowania złoża na przestrzeni nie
rzadko ponad 30 lat eksploatacji, rozpoznawania i dokumentacji złoża do analizy wytypowano trzy 
obszary charakterystyczne dla 0/ZG ,,Rudna" (tab. 2.1.1). Obszar Po 18 reprezentuje typowe wy
kształcenie złoża o dużej miąższości, obszar Po 12 obszar o dużej zmienności miąższości, w ob
szarze tym obok złoża grubego występuje też złoże typu ,,Polkowickiego" zlokalizowane tylko w do
lomitach i łupku, oraz obszar o wyłącznie okruszcowanym bilansowo łupku miedzionośnym. Ob
szar Mo 10 został wybrany ze względu na wielokrotnie wyrażaną przez geologów trudność w okreś
leniu furt eksploatacyjnych, jest to też najbardziej na północ wysunięty spośród badanych w niniej
szej pracy obszarów, sąsiadujący z wyrobiskami zbliżającymi się lub wchodzącymi w obszar "Gło
gów Głęboki". Powierzchnia każdego obszaru to 1,6 km2

• 

Tabela 2.1.1. Porównanie współczynników zmienności zawartości miedzi 
w profilach złożowych dla badanych sekcji 
f b! 2 l l C . f . bT B d a e .. ompanson o capper concentratJOn van a 1 Jty or se ecte h areas across t e ore b d o iY 

OBSZAR Po 18 Po 12 MolO 

Dolomity 37% 88% 65% 

Łupki 37% 38% 54% 

Piaskowce 29% 54<;ó 22% 
Złoże 37% 45% 38% 

Profile złożowe są opróbowane w interwale 15, 12 i 40 m. Odległość tę wyznacza treść obowią
zującej w okresie pobierania instrukcji. Profil składa się z cząstek reprezentujących interwał 20 cm 
profilu. Odstępstwem od reguły próbkowania w tym interwale są serie litologiczne o mniejszej miąż
szości, przykładowo dla łupka, dolomitu granicznego, czy ilastego, kiedy miąższość tej odmiany w ra
mach serii litologicznej jest mniejsza, ona wyznacza miąższość cząstki. Cząstki reprezentujące 50 cm 
pobierane są dla interwałów reprezentujących skałę płonną poza granicą złoża, oraz dla dużej miąż
szości serii piaskowcowych o małej zmienności. Wyznaczanie pionowych granic złoża bilansowego 
wyznacza się dla cząstek dwudziestocentymetrowych. 
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Dla wszystkich obszarów wyznaczono granicę złoża, oraz przyrównano wartości ostatniej cząst
ki płonnej i pierwszej cząstki złożowej. Częstości występowania bezwzględnych wartości poszcze
gólnych skoków zawartości na granicy złoża przedstawiono w formie histogramu (rys. 2.1.1 i 2.1.4) 
i w formie skumulowanej (rys. 2.1.3 i 2.1.4). Wykresy te wykonano dla stropu złoża w dolomitach. 
oraz spągu złoża w piaskowcach. 
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Rys. 2. 1.1. Histogram rozkładu skoku koncentracji dla stropu złoża 
Figure 2.1.1. Histogram o f the waste/ore concentrations at the upper ore boundary 
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Rys. 2.1.2. Histogram rozkładu skoku koncentracji dla stropu złoża 
Figure 2.1.2. Histogbram o f the waste/ore concentrations at the up per o re boundary 
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Rys. 2. l .3. Kumu1anta rozkładu skoku koncentracji dla stropu złoża 
Figure 2.1.3. Accumulation o f the waste/ore concentrations at the upper ore boundary 

Po18 

0.1 0 .3 o.s 07 0. 9 1. 1 1.3 1.517 l.!ł Z.l 2. 3 2 .5 27 10 

('ICu) 

Po 12 

0. 1 0 .3 o.s 07 0.9 1.1 1.3 l s 1.7 19 :u 2.3 2.5 2 .7 10 

""'' 
Rys. 2.1.4. Kumulanta rozkładu skoku koncentracji dla stropu złoża 
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Figure 2. l .4. Accumulation o f the waste/ore concentrations at the upper ore boundary 

Skoki zawartości występujące na granicach złoża mogą mieć duże, nierzadko kilkuprocentowe 
wartości. Dla porównania obszarów zestawiono parametry charakteryzujące wartości skoków zawar
tości w poszczególnych obszarach (tab. 2.1.2) . 
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Dla wyznaczenia granicy złoża istotne będzie zarówno rozprzestrzenienie, jak i ilościowa cha
rakterystyka skoków o niskiej wartości, tam, gdzie błąd analitycznego pomiaru koncentracji w prób
ce mógłby doprowadzić do istotnego przesunięcia granicy złoża. Aby określić wartości krytyczne 
i zobrazować ich rozprzestrzenienie przeprowadzić należy analizę występujących w opróbowaniu 
kopalnianym błędów laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedziału w pobliżu za
wartości brzeżnej. 

Tabela 2.1.2. Parametry charakteryzujące skoki zawartości na granicy złoża 
T b! 2 l 2 A l f h l . h b d a e ... verage va ues o t e waste ore concentratwns at t e ore oun anes 

STROP SPĄG 

ZŁOŻA ZŁOŻA 

OBSZAR Po 18 Po 12 Mo 10 Po 18 Po 12 Mo 10 

Moda 0,50 0,70 0,50 0,50 0,70 0,30 

Min. 0,01 O ,Dl O,D2 0,01 0,03 0,05 

Max. 9,29 17,09 6,81 14,60 19,81 6,02 

Mediana 0,62 0,72 0,60 0,71 0,81 0,50 

2.2. Charakterystyka i warunki opróbowania kopalnianego 

Warunki wykonywania analizy koncentracji składnika użytecznego w rudach metali ze złóż mono
kliny przedsudeckiej metodami pośrednimi, do których należy analiza FRXRF, ASA, EDXRF są 
trudne. Problemy te wynikają z mikrozmienności, czyli zmienności koncentracji minerałów meta
lonośnych w skali kilku do kilkunastu centymetrów, która może występować nawet przy relatyw
nie małym zróżnicowaniu zmienności strefy złożowej w skali całego interwału złożowego, wystę
powania kierunkowych tekstur rudy i anizotropii koncentracji rudy w profilu w stosunku do rozcią
głości bryły złożowej, oraz przede wszystkim braku możliwości precyzyjnego określenia składu ma
trycy. Dodatkowym problemem mogącym mieć jednak sporadyczny wpływ na wyniki pomiarów 
jest występowanie minerałów posiadających w składzie pierwiastki radioaktywne. 

Analiza miareczkowa jest uważana za najdokładniejszą metodę stosowaną w KGHM ,,Polska 
Miedź" S.A. ewentualne niedokładności tej metody mogą wiązać się z występowaniem minerałów 
trudno rozpuszczalnych i niepełnym roztworzeniem materiału. 

Relatywnie największe błędy mogą wiązać się z etapem przygotowania próby. Na ten błąd skła
dają się możliwości wzbogacenia lub zubożenia próbki w trakcie pomniejszania, czy komasacji, 
trudność uzyskania materiału jednorodnego z powodu naturalnej mikro zmienności. 

Problem dokładności oznaczeń na granicy kilku dziesiątych procenta miedzi związany jest rów
nież ze sposobem wykonania i kalibracji detektora. Zwykle urządzenia pomiarowe obejmują swym 
zakresem trzy przedziały wielkości. To samo urządzenie mierzy zakres kilku dziesiątych procent 
koncentracji miedzi, oraz zakres kilkudziesięciu procent zawartości. Można przyjąć, że przedział 
od 0,01 do 0,4% Cu jest obarczony błędem wynikającym z bliskości zakresu możliwości detekcji 
dla tego typu urządzeń. 

2.3. Znaczenie stref o małej dokładności wyznaczenia granic złoża 

Na podstawie korelacji pomiarów XMET w skali technicznej i analizy miareczkowej, oraz biorąc 
pod uwagę błąd preparatyki przyjąć można z dużym zapasem, że dla wartości niskich, maksymalny 
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błąd oznaczenia może sięgać 30%, a zarazem nie przekracza 42%. Wartości te odpowiadają bez
względnym wartościom błędu na poziomie 0,21% i 0,3% wagowym Cu. 

Dla stropów złoża w badanych obszarach skoki poniżej wartości 0,3% Cu występują w 20% 
pobranych prób dla sekcji Po 18 i Mo 10. Tylko 10% prób pobranych w obszarze sekcji Po 12 wy
kazuje skoki zawartości mogące wskazywać na problemy w jednoznacznym wyznaczeniu stropu 
złoża (rys. 2.3.2). 

Dla spągu złoża wartości te wynoszą dla sekcji Po 18-18%, dla Po 12-13% i aż 28% w przy
padku sekcji Mo 10 (rys. 2.3.3) . Duży udział niskich, poniżej 0,3% zmian koncentracji miedzi na 
granicy złoża wiąże się z niską, średnio około 1,07% zawartością miedzi w rudzie piaskowcowej 
w tym rejonie. 

Można powiedzieć, że udział prób, co do których oznaczenie granic złoża dokonane jest z pew
nością przekraczającą możliwe błędy preparatyki i oznaczeń wynosi 80%. 

Dodatkowe znaczenie dla problematyki dokładności wyznaczenia granic złożą posiada przestrzen
ne rozprzestrzenieni stref o problematycznie wyznaczonych granicach. Nie jest bez znaczenia, czy 
próby takie występują w rozproszeniu, czy też wykazują w skupieniach, tworząc wyróżniające się 
obszary. 

Analiza geestatystyczna wykazała, że w badanych obszarach sekcyjnych wariogramy wskazują 
na silnie dominujący udział składnika losowego w rozmieszczeniu wartości skoków zawartości na 
granicach złoża. Dla zobrazowania rozmieszczenia stref o trudnych do wyznaczenia granicach w do
lomitach i piaskowcach użyto metody "Inverse Distance to the Power". Ponieważ udział stref o niż
szym niż 0,3% skoku zawartości na granicy złoża jest niewielki, dla lepszej interpretacji obrazu 
dodano do mapek rozprzestrzenienia obszar i izolinię 0,5%. Strefy te zobrazowano na tle miejsc 
pobrania prób bruzdowych (rys. 2.3.1 do 2.3.3). 

Analizując uzyskane obrazy spostrzec można, że w sekcji Po 18 obszary o niepewnej, rozmytej 
granicy złożą grupują się w pewne obszary (rys . 2.3.1) niepokrywające się dla górnej i dolnej gra
nicy złoża. Duży jest tez udział niewielkich obszarów tego typu występujących w rozproszeniu. 

Model rozproszonego, sporadycznego występowania prób o rozmytych granicach złoża domi
nuje natomiast w obszarze Po 12. Obszar Mo 10 nie jest sekcją tak dobrze opróbowanąjak po
przednie, dominują tu wyrobiska przygotowawcze. Na podstawie jednak rozpoznanego fragmentu 
wnosić można, że model rozprzestrzenienia będzie podobny do modelu reprezentowanego przez 
sekcję Po 18. 
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Rys. 2.3.1. Rozmieszczenie wysokich wartości rozproszenia granicy stropu (po lewej) 
i spągu złoża - obszar Po 18 
Figure 2.3.1. Range o f high upper (left) and !ower ore boundary dissernination- Po 18 area 
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o 0.3 0.5 [%C u] 

Rys. 2.3 .2. Rozmieszczenie wysokich wartości rozproszenia granicy stropu (po lewej) 
i spągu złoża - obszar Po 12 
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Figure 2.3.2. Range o f high upper (left) and !ower ore boundary dissemination- Po 12 area 

o 0.3 0.5 [%Cu] 

Rys. 2.3.3. Rozmieszczenie wysokich wartości rozproszenia granicy stropu (po lewej) 
i spągu złoża - obszar Mo l O 
Figure 2.3.3. Range ofhigh upper (left) and !ower ore boundary dissemination- Mo 10 area 

2.4. Szacowanie wrażliwości granic złoża na zmianę zawartości brzeżnej 

• o 

'"' 

Przy okazji analizy sposobu wykształcenia granicy złoża nasuwa się pytanie o to, w jaki sposób gra
nice te będą wrażliwe na zmianę zawartości brzeżnej. Analiza wartości pierwszej cząstki złożowej 
pozwana na dość szybkie prześledzenie na ile dany obszar złoża jest wrażliwy na taką zmianę . 

Po 18 Pa 12 

07 0.91113 1 51719212.:12.5 2.7 2.9:11 :l.:l 10 
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Rys. 2.4.1. Kumulanta rozkładu koncentracji Cu na granicy złoża dla stropu złoża 
Figure 2.4.1. Accumulation o f the ore concentrations at the upper o re boundary 
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Rys. 2.4.2. Kumulanta rozkładu koncentracji Cu na granicy złoża dla spągu złoża 
Figure 2.4.2. Accumulation o f o re concentrations at the l ower o re boundary 

Na podstawie tej analizy, można stwierdzić, że podniesienie wartości zawartości brzegowej do 
0,9% Cu w badanych obszarach pociągnie za sobą zmiany w 30-35lfó prób. Zmiany te mogą doty
czyć przeciętnie interwału 20 do 40 cm, co nie pociąga za sobą istotnych zmian w zasobach (rys. 
2.3.1 i 2.3.3). Można się spodziewać, że istotne zmiany zasobów będą zachodzić w obszarach o nis
kich średnich koncentracjach miedzi. 

Podobnie obniżenie wartości brzeżnej w badanych obszarach nie spowoduje istotnych zmian 
zasobów. Skok zawartości na granicy złoża i strefy zaniku mineralizacji kruszcowej wskazuje, że 
obniżenie takie nie spowoduje istotnego przyrostu (rys. 2.4.1 i 2.4.2). 

WNIOSKI 

W wyniku analizy danych z trzech stref złoża stwierdzić można, że wyznaczenie granic złoża przy 
metodologii stosowanej w Zakładach Górniczych KGHM ,,Polska Miedź" S.A. nie stanowi więk
szego problemu w skali obszarów eksploatacji czy pól eksploatacyjnych. W przebadanych obsza
rach rozmieszczenie stref o trudnym do określenia przebiegu granicy pionowej jest przypadkowe 
i rozproszone. Strefy o niewyraźnym przebiegu granicy złoża w skałach dolomitycznych i piaskow
cowych nie pokrywają się. W przypadku obszarów o niskiej koncentracji Cu, przy małej zawartości 
średniej w danej serii litologicznej, przypadki wystąpienia takich stref oraz ich rozprzestrzenienie 
może się nasilić. 

W obszarach o bogatszej i średniej koncentracji miedzi zmiana wartości zawartości brzeżnej w nie
wielkim stopniu wpływa na wielkość zmian zasobów rudy. Należy się spodziewać, że wpływ ten bę
dzie większy w przypadku znacznego zmniejszenia przedziału pomiędzy zawartością brzeżną a śred
nią koncentracją składnika użytecznego w obszarach uboższych . 

Przeprowadzona analiza nie wyczerpuje całości zagadnienia głównie ze względu na swój wyryw
kowy charakter. Stanowi konkretny przykład różnorodnego typu analiz możliwych do przeprowa
dzenia poprzez wykorzystanie danych gromadzonych przez KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Posiada
nie i wykorzystanie technologii oferowanych przez nowoczesne systemy zarządzania bazami danych, 
oraz technologie analizy danych przestrzennych otwierają możliwości analizowania wielu, dotych
czas pomijanych, ze względu na trudną dostępność danych, aspektów rozmieszczenia i przebiegu 
form i struktur złożowych. 
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Problems of Stratabound Ore Boundary Assignments' 
and V ariance o f Copper Concentration in Selected Areas 
of "Rudna" Mining District KGHM "Polish Copper" S.A. 

The paper discusses problemsof accuracy of assignment of ore boundaries of stratabound orebody. 
Authors examine grades of ore/waste dissemination by statistical and spatial analysis of this para
meter over three selected areas of "Rudna" Mining District KGHM "Polish Copper" S.A. The cha
racter of ore boundary balance and the dissemination correlate to some ore parameters and genetic 
factors. Analysis of the character of ore boundary enables the prediction of the changes of reserves 
during the cut-off grade modification. 

Recenzja: prof. dr hab. inż. Marek Nieć 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Koncepcja wcześniejszego wybierania złoża w strefach ochronnych 
dla głównych wyrobisk funkcyjnych kopalni w aspekcie 
racjonalnej gospodarki złożem i optymalizacji programu 
eksploatacji w 0/ZG "Lubin" KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Jerzy Grzesiński 
KGHM "Polska Miedź" S.A. Oddział ZG "Lubin", Lubin 

STRESZCZENIE: W artykule opisano dotychczasowe doświadczenia kopalni ,,Lubin" w eksploa
tacji złoża w strefach ochronnych głównych wyrobisk funkcyjnych oraz dokonano przeglądu obec
nie istniejących stref w aspekcie możliwości wcześniejszego pozyskania zasobów w nich uwię
zionych bez całkowitej likwidacji tych stref. 

SŁOWA KLUCZOWE: Strefy ochronne, filary oporowe, zagrożenie tąpaniami 

l. WPROW ADZENIE 

Dla ochrony głównych wyr_obisk funkcyjnych kopalni wyznacza się strefy ochronne, czyli obszary 
wokół chronionych wyrobisk, w których nie prowadzi się eksploatacji. Szerokość takich stref w ko
palni "Lubin" waha się od 100 do 400 m. W początkowym okresie istnienia kopalni wyznaczano 
strefy o mniejszych szerokościach 100-250 m. Obecnie minimalna szerokość wyznaczanej strefy wy
nosi 350m, co wynika głównie z obowiązujących przepisów. 

W toku dotychczasowej eksploatacji w kopalni ,,Lubin" wydzielono kilkanaście takich stref, 
przy udostępnianiu kolejnych partii złoża powstają następne. W strefach tych uwięzione są znaczne 
zasoby złoża, nieraz o bardzo dobrych parametrach. W niektórych strefach, w związku ze zczerpy
waniem się złoża w pewnych rejonach kopalni, nie ma już potrzeby dalszego utrzymywania dróg 
transportowych i wentylacyjnych. Dlatego też takie strefy likwiduje się, a złoże z nich wybiera. 
Dotychczasowe doświadczenia kopalni Lubin w pozyskaniu złoża ze stref ochronnych, wiążą się 
głównie właśnie z całkowitą ich likwidacją i wybraniem całych możliwych zasobów. 

Jednak z uwagi na właściwą gospodarkę złożem należy rozważyć możliwość wcześniejszego po
zyskania zasobów ze stref ochronnych bez ograniczania funkcji wyrobisk chronionych. W artykule 
opisano dotychczasowe doświadczenia kopalni w eksploatacji takich stref oraz przedstawiono pew
ne koncepcje i analizy możliwości wybrania złoża z niektórych bez uszczerbku dla pełnionych funk
cji wyrobisk, które te strefy chronią. 

2. DOŚWIADCZENIA KOPALNI ,,LUBIN" W EKSPLOATACJI ZŁOŻA 
W STREFACH OCHRONNYCH 

Dotychczasowa eksploatacja wszystkich stref, ze względu na obustronne otoczenie zrobów. pro
wadzona była w warunkach skrępowanych, co było istotne w aspekcie największego zagrożenia 
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naturalnego występującego w kopalniach rudy miedzi- zagrożenia tąpaniami . Podczas wybierania 
złoża w tych strefach (a właściwie filarach oporowych) często dochodziło do powstawania wysoko
energetycznych wstrząsów sejsmicznych, którym niekiedy towarzyszyły zjawiska dynamiczne ze 
skutkami w wyrobiskach w postaci tąpnięć i odprężeń górotworu. Chronologicznie pierwsze dwie 
strefy ochronne, w których prowadzono eksploatację, to strefy upadowych C-14 i C-15 oraz po
chylń A-27 i A-27a. W obu przypadkach eksploatacja prowadzona była systemem komorowo-fila
rowym dwuetapowym z wymuszonym zawałem stropu. W pierwszym etapie złoże rozcinane było 
na filary wielkogabarytowe, które w drugim etapie dzielone były na mniejsze filary technologiczne 
i następnie ubierane do wielkości resztkowych, po czym przy pomocy robót str2ałowych wykony
wanych w stropach doprowadzano do wymuszonego zawału skał stropowych. 

W latach dziewięćdziesiątych, głównie ze względu na istniejące duże zagrożenie tąpaniami, ge
neralnie zrezygnowano ze stosowania systemów dwuetapowych. Wiązało się to z niekorzystną sy
tuacją geotechniczną, zwłaszcza podczas drugiego etapu rozcinania dużych filarów na filary techno
logiczne, co przejawiało się dużą ilością odprężeń górotworu i tąpnięć, które występowały podczas 
eksploatacji. Zrezygnowano wtedy również z systemów z wymuszonym zawałem skał stropowych, 
na korzyść systemów z ugięciem stropu, których ideą jest łagodne ugięcie się warstw stropowych 
nad calą przestrzenią eksploatacyjną od calizny, poprzez front eksploatacyjny, aż po zroby. 

Jednak pomimo tego, że wspomniane wyżej strefy wybierane były systemem dziś uznawanym 
za sprzyjający zwiększeniu zagrożenia tąpaniami, eksploatacja odbywała się bez większych zakłó
ceń. W przypadku filara pochylń A-27 i A-27a eksploatacji towarzyszyła znikoma aktywność sejs
miczna. Podczas wybierania złoża w strefie upadowych C-14 i C-15 aktywność sejsmiczna była na 
dość dużym poziomie (l wstrząs o energii 108 J, 2 o energii rzędu 107 J, 6 o energii rzędu 106 J). 
Wstrząsom tym nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach w postaci odprężeń górotworu, bądź tąpnięć. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w filarach oporowych doszło do trzech tąp
nięć, pomimo tego, ze w żadnym z nich nie była prowadzona eksploatacja. 

Do pierwszego tąpnięcia doszło w dniu 20.06.1987 roku w filarze oporowym pochyl!'! C-159-
-C-163. Filar ten wydzielany był zrobami powstałymi w wyniku eksploatacji po obu jego stronach 
w latach 1978-1987. Szerokość tych zrobów wynosiła około 600 m. Eksploatację po stronie zacho
dniej filara prowadził kolejnym polami oddział G-6, natomiast po stronie wschodniej oddział G-10. 
Oddział G-6 eksploatował od roku 1978 kolejne piętra, przemieszczając się z południa na północ. 
Początkowo eksploatacji nie towarzyszyła aktywność sejsmiczna, jednak przy drugim polu na prze
łomie lat 1981 i 1982 (gdy powierzchnia zrobów osiągnęła około 20 ha) nastąpił jej wzrost. Pod
czas wybierania dwóch kolejnych pięter (w latach 1983-1985) aktywność sejsmiczna jednak zma
lała praktycznie do zera. To zmniejszenie się wydatku energii sejsmicznej przy eksploatacji kolej
nych pięter może sugerować, ze zahamowany został proces załamywania się wyższych warstw stro
pu, co być może miało związek z późniejszym tąpnięciem . Z drugiej strony ten wyraźny spadek 
aktywności sejsmicznej mógł też nastąpić w związku ze zmianą szerokości całkowitej pola zrobów 
w tych piętrach z około 660 do 450 m (co wynikało z pozostawienia szerszego filara oporowego 
dla komory maszyn na wybiegu frontu). Podczas wybierania ostatniego pola w tej części złoża ak
tywność sejsmiczna kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. 

Oddział G-10 rozpoczął wybieranie w sąsiedztwie pochylń C-159-C-163 w roku 1981. Podob
nie do oddziału G-6 - tylko po przeciwnej stronie pochylń - wybierał kolejne piętra o wybiegu oko
ło 630 m. Również i tutaj przy wybieraniu dwóch pierwszych pól wydatek sejsmiczny był niski, lecz 
dość gwałtownie wzrósł przy eksploatacji pola trzeciego (suma powierzchni zrobów przekroczyła 
wtedy 20 ha). Podczas wybierania pola czwartego aktywność sejsmiczna dalej wzrastała. Wiosną 
1987 roku sytuacja górnicza w sąsiedztwie filara oporowego pochylń przedstawiała się co następuje. 
Pole IX/5 oddziału G-6 zbliżało się do pochylni C-159 na około 150m, natomiast odchodzące od 
pochylń pole oddziału G-10 utworzyło już za sobą zroby o szerokości około 500 m. W polu IX/7, 
które obejmowało właściwy filar pochylń C-159-C-163 planowano rozpocząć eksploatację. W tym 
celu z początkiem 1987 roku opracowano szczegółowy projekt wybierania tego filara, który zakła-
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dał wykonanie w pierwszej kolejności wewnątrz niego wyrobisk przygotowawczych, które umoż
liwiłyby przyszłą eksploatację. 

Roboty przygotowawcze rozpoczęto w połowie maja 1987 roku. Folegały one na wykonaniu 
dwóch pasów pomiędzy chodnikiem C-662 a przecinką P-18. Po wykonaniu tych wyrobisk miano 
przystąpić do robót eksploatacyjnych. W dniu 20.06.1987 roku o godzinie 0237 wystąp ił wstrząs 
sejsmiczny o energii 3,2x 108 J. Wstrząs ten zlokalizowany został w odległości około 30m od po
chylni C-161 na wysokości przecinki P-14. W wyniku tego wstrząsu wystąpiło tąpnięcie, które ob
jęło swym zasięgiem nie tylko wyrobiska w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowanego w tym fi
larze wstrząsu , ale również cały front pola IX/5, w którym prowadzone były roboty górnicze. Skut
ki tego tąpnięcia były bardzo rozległe, spowodowały wyrzut skał z ociosów i całkowite lub częś
ciowe wypełnienie nimi wyrobisk, liczne zawały stropu o różnej wysokości , spękania stropu oraz 
wypiętrzenia spągu. Znaczna część wyrobisk zwłaszcza w filarze oporowym została całkowicie wy
pełniona skałami. Skutkami objęte zostały wyrobiska o łącznej długości około 7 km. 

Fochylnie A-29 i A-30 drążone były w latach 1972-1980 jako wyrobiska udostępniające złoże 
rudy miedzi . Filar oporowy tych pochylń zaczęto wydzielać już pod koniec lat siedemdziesiątych . 

Jego ostateczna długość wyniosła około l km. Filar ten przecina strefa tektonicznie zaburzona us
kokiem "Szklar Górnych" wykształcona w formie rowu tektonicznego o szerokości 130 m ograni
czonym od północy uskokiem zrzucającym złoże o h= 20m, a od południa uskokiem wynoszącym 
złoże o h = 67 m. Złoże zalegające w rowie tektonicznym, a więc w obrębie filara oporowego znaj
dujące się pod pochylniami A-29 i A-30, wybrano frontem prowadzonym wzdłuż tego rowu w ro
ku 1987. Eksploatację prowadzono systemem filarowo-komorowym z zawałem stropu, jedynie 
w części złoża usytuowanej pod filarem oporowym pozostawiono resztki filarów technologicznych 
w stanie pokrytycznym - nie wykonując wymuszonego zawału stropu, aby zapewnić ochronę po
chylń przebiegających powyżej. Bezpośrednio pod pochylniami A-29 i A-30 ·ytyczono dwa rzędy 
filarów o wymiarach 19-20x5-6 m usytuowanych dłuższą osią prostopadle do tych pochylń. Róż
nica poziomów pomiędzy stropem złoża w rowie tektonicznym a spągiero omawianych pochylń 
wynosiła od 16 do 23 m. 

W filarze oporowym pochyh'l A-29 i A-30 wystąpiły dwa tąpnięcia. Pierwsze z nich mi ało miejs
ce w dniu 28.05.1988 roku i towarzyszyło wstrząsowi sejsmicznemu o energii l,lxl07 J. Epicen
trum wstrząsu zlokalizowane zostało między pochylniami A-29 i A-30 na północ od skrzyżowania 
tych pochylń z chodnikiem A-242, tj. w części wyeksploatowanego wcześniej pola z pozostawio
nymi podatnymi filarami międzykomorowymi . W bezpośrednim sąsiedztwie filara nie prowadzono 
żadnych robót górniczych, a najbliższe fronty eksploatacyjne znajdowały się jeden w odległości 
około 400 m, a drugi w odległości około 500 m od omawianego filara . Wstrząs nie spowodował 
żadnych skutków na tych frontach, natomiast spowodował odspojenie i urobienie skał z ociosów 
oraz pęknięcia i wypiętrzen ia spągu w pochylniach A-29 i A-30. Urobienie ociosów nastąpiło w tych 
pochylniach między przecinkami P-9 i P-10, natomiast wypiętrzenie spągu w pochylni A-29 mię
dzy przecinkami P-9 i P-10, a w pochylni A-30 między przecinkami P-9 i P-8. Jednocześnie nie 
stwierdzono żadnych skutków w pochylniach na odcinku przebiegającym nad wyeksploatowanym 
polem. 

Drugie tąpnięcie, które wystąpiło w tym filarze miało miejsce w dniu 29.06.1989 roku w wyni
ku wstrząsu sejsmicznego o energii 5,3xl08 J. Podana przez stację sejsmicznąlokalizacja tego wstrzą
su różniła się jedynie o 7 metrów od lokalizacji wstrząsu z dnia 28 .05.1998 roku. 

Skutki w wyrobiskach tego tąpnięcia były znacznie rozleglejsze. 
Objęły one: 

- urobienie ociosów w pochylniach A-29/A-30 na odcinku od przecinki P-2 do przecinki P-10; 
- wypiętrzenie spągu w pochylni A-30 od przecinki P-2 do przecinki P-4 na wysokość około l m; 
- odspojenie ociosu piaskowcowego filara między przecinkami P-3 i P-4, po płaszczyźnie łupków 

do pochylni A-30; 
- lokalny zawał stropu w pochylni A-29 na odcinku 15 m między przecinkami P-2 a P-3. 
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Po pierwszym tąpnięciu w 1998 roku wyrobiska w obrębie filara oporowego zostały wyłączone 
z ruchu ludzi i maszyn. Opracowano szczegółowy projekt likwidacji skutków tąpnięcia oraz przy
wrócenia pochylniom A-29/A-30 ich technologicznej funkcji. Do tego czasu wyrobiska te mogły 
pełnić jedynie funkcje wentylacyjną. Wiosną 1989 roku ze względu na pogarszającą się drożność 
wentylacyjną pochylń A-29-A-30 rozpoczęto przygotowania do ich przebudowy. Wykonywano nie
zbędną obrywkę ociosów, zagęszczono obudowę kotwową oraz zabudowano stojaki. Od dnia 16 
czerwca 1989 roku rozpoczęto przebudowę pochylni A-29 wykonując przybierkę stropu od prze
cinki P-5 w kierunku P-6. Tąpnięcie wystąpiło po 13 dniach od rozpoczęcia tej przebudowy. 

Powyższe przykłady wskazują na wysokie zagrożenia występujące w filarach oporowych, na
wet wtedy, gdy nie prowadzi się w nich robót eksploatacyjnych. Poniżej zostaną w skrócie omówio
ne doświadczenia z eksploatacją złoża w filarach oporowych omówionym wcześniej systemem spec
jalnie stworzonym dla eksploatacji takich filarów. 

Po wystąpieniu tąpnięcia w filarze w roku 1987 na długie lata odstąpiono od prowadzenia ja
kichkolwiek robót górniczych w tym rejonie. Udrożniono tylko dla celów wentylacyjnych pochyl
nie a roboty eksploatacyjne przesunięto w inne rejony kopalni. Jednak w roku 1996 powrócono do 
idei wybrania złoża uwięzionego w strefie ochronnej pochylń C-159-C-163 . Istotnym czynnikiem 
sprzyjającym były pozytywne doświadczenia kopalń miedzi z nowym systemem eksploatacyjnym. 
opracowanym specjalnie dla filarów oporowych. Zakładał on rozdzielenie od siebie dwóch faz eks
ploatacji, tj fazy rozcięcia i upodatnienia złoża od fazy likwidacji. Ze względów bezpieczeństwa 
wszystkie drogi dojazdowe do frontu wytyczone były w strefie już wcześniej upodatnionej. 

Eksploatacja w fi larze pochylń C-159-C-163 trwała w sumie 5 lat (1996-2000). Ze względu na 
potencjalnie wysokie zagrożenie tupaniami była obwarowana szczególnymi rygorami. Złoże zali
czono do III, najwyższego stopnia zagrożenia tąpaniami, a cały fi lar (będący równocześnie polem 
eksploatacyjnym) objęto strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami. Prowadzono ciągłą obserwację 
sejsmiczną oraz sejsmoakustyczną. Wykonywano codzienne obserwacje wizualne górotworu, oraz 
pomiary konwergencji wyrobisk i emisji sejsmoakustycznej wzbudzanej robotami strzałowymi; 

okresowo pomiary niwelacyjne osiadania stropu na dwóch ciągach niwelacyjnych usytuowanych 
po obu stronach filara. Wprowadzono całkowity zakaz przebywania i poruszania się w wyrobis
kach filara usytuowanych przed linią frontu. W ramach aktywnej profilaktyki przec iwtąpaniowej 

wprowadzono grupowe strzelanie przodków w celu prowokowania wstrząsów górotworu i odprę
żeń. Dodatkowo, w co trzecim zabiorze w osi wyrobiska wiercono otwór wielkośrednicowy o śred
nicy 127 mm i długości 8 m, który ładowano materiałem wybuchowym i odpalano łącznie z otwo
rami urabiającymi . Wykonywano również roboty strzałowe w spągu wraz z postępami przodków. 
Po robotach strzałowych wprowadzono ośmiogodzinny czas wyczekiwania, co w praktyce ozna
czało, iż kolejna zmiana po odpaleniu przodków była nieobłożona. 

Eksploatacji fi lara towarzyszyła aktywność sejsmiczna na dość wysokim poziomie. W fazie upo
datnienia wyemitowana została energia sejsmiczna o energii 2,2x108 J. Złożyły się na nią 4 wstrzą
sy o energii rzędu 107 J, 4 o energii rzędu 106 J i 24 o energii rzędu 105 J. Dwóm wstrząsom o ener
gii 107 J towarzyszyły skutki w wyrobiskach w postaci odprężeń górotworu. Oba te zj awiska zosta
ły sprowokowane robotami strzałowymi, co świadczyło o właściwie przyjętej profilaktyce przeciw
tąpaniowej . Druga faza eksploatacji -likwidacja prowadzona była już przy wyraźnym zmniejsze
niu się poziomu aktywności sejsmicznej -wstrząsy wysokoenergetyczne nie występowały . Nie za
rejestrowano żadnego zjawiska ze skutkami w wyrobiskach. 

Równolegle, w tym samym okresie w kopalni ,,Lubin" likwidowana była jeszcze jedna strefa 
ochronna wyrobisk korytarzowych- stanowiąca fi lar oporowy chodników A-221 i A-222. Złoże zos
tało zakwalifikowane do II stopnia zagrożeni a tąpaniami, dlatego też eksploatacja była prowadzona 
z mniejszą i lością rygorów w stosunku do filara poprzedniego. Nie prowadzono ciągłej obserwacji 
sejsmoakustycznej w obrębie pola, przy zachowaniu rygoru grupowego strzelania przodków, nie 
stosowano strzelań z otworem wiel kośrednicowym, czas wyczekiwania po robotach strzałowych 
wynosił 2 godziny. Przewidywano jedynie w każdej chwili możliwość zwiększenia rygorów w przy-

220 



padku stwierdzenia wzrostu przejawów ciśnienia górotworu. Jednak podczas prowadzonej eksploa
tacji górotwór zachowywał się stabilnie, eksploatacji towarzyszyła aktywność sejsmiczna na śred
nim poziomie, z l wstrząsem o energii rzędu 107 J, 5 wstrząsami o energii rzędu 106 J i 25 wstrzą
sami o energii rzędu 105 J. Żadnemu wstrząsowi nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach. 

Od marca 1999 roku prowadzona jest eksploatacja w największej z dotychczas wybieranych stref 
ochronnych wyrobisk - w filarze oporowym pochylń C-181-C-184. Filar ten sąsiadujący po obu 
stronach z obszernymi (o szerokości ponad tysiąca metrów) zrobami, miał pierwotnie dość niere
gularny kształt z niesymetrycznymi poszerzeniami po obu jego stronach (zlokalizowana tam wcześ
niej była m.in. komora maszynowa) Z uwagi na występujące w sąsiednich, wcześniej eksploatowa
nych polach, duże zagrożenie tąpaniami, od samego początku zastosowano szczególnie zaostrzone 
rygory eksploatacji. Jednak już w początkowej fazie eksploatacji, jeszcze przed przystąpieniem do 
właściwych robót upodatniających wewnątrz filara oporowego, w dniu 11.05.2000 roku wystąpił 
wysokoenergetyczny wstrząs sejsmiczny o energii 2,5x108 J połączony z rozległym tąpnięciem. 
Skutki objęły wyrobiska nie tylko w obrębie filara oporowego, ale także w jego sąsiedztwie. Łączna 
długość zniszczonych wyrobisk wyniosła około 16 km. Nastąpiły liczne wyrzuty skał z ociosów, 
wypiętrzenia spągów, lokalnie zawały stropów. Po tąpnięciu wiele miesięcy usuwano jego skutki, 
a także w celach profilaktycznych rozszerzono zasięg upodatnianej strefy w bezpośrednim sąsiedz
twie filara, gdzie prowadzone były drogi dojazdowe do filara i do przyszłego frontu. Dopiero wte
dy przystąpiono do realizacji I etapu eksploatacji filara -jego upodatniania, rozcinając najpierw 
część złoża w jego poszerzeniu po stronie zachodniej, a następnie caliznę właściwego filara, pro
wadząc front po wzniosie z północy na południe. Robotom tym towarzyszyła aktywność sejsmi
czna na bardzo wysokim poziomie, aż do końca fazy upodatniania. W II fazie- likwidacji aktyw
ność sejsmicznia znacząco się zmniejszyła. W sumie w okresie od 2000 roku do końca września 
roku 2006 zarejestrowano 512 wstrząsów o energii powyżej 105 J, w tym 6 wstrząsów o energii po
wyżej 108 J. Łączna wyemitowana energia sejsmiczna wyniosła 4,55x109 J. Wstrząsom najsilniej
szym towarzyszyły skutki w wyrobiskach. Zaistniało aż 6 odprężeń górotworu i 3 tąpnięcia. Stoso
wana profilaktyka pozwoliła większość z tych zjawisk sprowokować. 4 odprężenia górotworu oraz 
2 tąpnięcia zostały sprowokowane robotami strzałowymi. 

3. KONCEPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYBIERANIA ZŁOŻA W STREFACH OCHRONNYCH 

Dotychczas eksploatacja złoża w strefach ochronnych wyrobisk zawsze wiązała się z likwidacją tych 
stref. 

Takie podejście jest jednak obarczone kilkoma wadami: 
- Można likwidować tylko te strefy, w których zlokalizowane wyrobiska utraciły już swoje fun

kcje transportowe bądź wentylacyjne. Jest to zatem proc;es nieodwracalny. Gdyby zaszła po
trzeba awaryjnego przejęcia z powrotem tych funkcji w przyszłości (np. wskutek awarii, bądź 
katastrofy w czynnej strefie sąsiedniej) będzie to niemożliwe. 
Przy dalszym udostępnianiu nowych rejonów, powstają kolejne strefy ochronne, a te dotych
czasowe dalej muszą pełnić swoje funkcje. W praktyce, takich stref więc przybywa, a z punktu 
widzenia gospodarki zasobowej taka sytuacja nie jest korzystna. Uwięzione w strefach ochron
nych złoże w końcowej fazie istnienia kopalni może zostać nie wybrane. Eksploatacja jedynie 
w strefach ochronnych będzie nieopłacalna. 
Eksploatacji stref ochronnych będących filarami oporowymi towarzyszy bardzo duże zagroże
nie tąpaniami, które ma ewidentny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia robót. 
Aby ograniczyć niekorzystne czynniki przedstawione powyżej nasuwają się dwa rozwiązania: 
Wybranie złoża ze stref ochronnych będących filarami oporowymi w taki sposób, aby nie lik
widować podstawowych funkcji wyrobisk. 
Wybranie złoża ze stref ochronnych zanim staną się one filarami oporowymi. 
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Poniżej zostaną przedstawione wybrane strefy ochronne wraz z krótką analizą możliwości wcześ
niejszego pozyskania z nich złoża. 

3.1. Strefa chodników W-74-E-3 i pochylń C-415 

Strefa ta zlokalizowana jest we wschodniej części obszaru górniczego ,,Lubin" na północny wschód 
od szybów Lubina Wschodniego. 

Strefa posiada kształt litery L i w związku z tym można ją podzielić na dwie części: 
l. Część zalegającą po rozciągłości na głębokości 690-740 mertów, otoczoną zrobami utworzony

mi w latach 1987-1991 i 1996-1997 oraz w latach 1997-2001 , w której chronione są chodniki 
W-74-E-3 , pełniące funkcje wentylacyjne, transportowe i odstawy (zabudowany taśmociąg) . Łą

cznie w wiązce znajdują się 4 chodniki . 
1 Część zalegającą po upadzie na głębokości 640-700 metrów otoczoną zrobami z lat 1972-198S 

i 1987-1991 oraz w latach 1996-1997, w której chronione są pochylnie C-4, C-S i C-Sa, peł
niące funkcje wentylacyjne i transportowe. 
Z uwagi na konieczność utrzymania funkcji wszystkich chronionych wyrobisk przez wiele lat, 

tj. praktycznie aż do zakończenia eksploatacji w sąsiednim obszarze górniczym "Małomice", eks
ploatacja złoża zalegającego w strefie, na etapie likwidacji kopalni może być nieopłacalne. Dlatego 
przeanalizowano możliwość wybrania tego złoża już w najbliższym czasie, zakładając albo zawie
szenie funkcji wyrobisk w strefie na czas eksploatacji i przywrócenie ich po zakończeniu wybie
rania, albo prowadzenie eksploatacji tak, aby cały czas wyrobiska w strefie mogły te funkcje pełnić. 

Generalnie rozważono trzy warianty. 
W pierwszym wariancie założono wybranie całego złoża w obu filarach oporowych frontem pro

wadzonym najpierw w filarze pochylń C-4, C-S i C-Sa po upadzie w kierunku północnym , a na
stępnie po odwróceniu frontu o 90°- w filarze chodników W-74-E-3 frontem prowadzonym po 
rozciągłości w kierunku wschodnim. Przewidywana eksploatacja prowadzona byłaby systemem z peł
ną podsadzką hydrauliczną, z pozostawieniem w centralnej części obu filarów wiązki wyrobisk funk
cyjnych wygrodzonych w podsadzce. Wyrobiska te byłyby wyrobiskami nowo wykonanymi w ca
liźnie, aby wyeliminować ewentualną konieczność przebudów obecnych wyrobisk funkcyjnych . Na 
czas prowadzenia eksploatacji funkcje chronionych wyrobisk musiałyby przejąć inne wyrobiska, 
co można byłoby jeszcze obecnie zrealizować. Tak powstałe i następnie utrzymywane wyrobiska 
w zrobach podsadzkowych mogłyby pełni ć swoją funkcję do końca istnienia kopalni. Należy nad
mienić, iż w górnictwie miedziowym z powodzeniem udawało się utrzymywać przez wiele lat po
jedyncze wyrobiska w zrobach podsadzkowych. 

Podstawową wadą wariantu pierwszego jest wysoki koszt podsadzki hydraulicznej. Wariant dru
gi , w wersji pierwszej częściowo, a w wersji drugiej całkowicie eliminuje ten problem. W pierw
szej wersji przewiduje się zastosowanie jedynie częściowej podsadzki hydraulicznej. Podsadzana 
byłaby jedynie strefa wyrobisk funkcyjnych plus po trzy komory po każdej stronie od skrajnego 
chronionego wyrobiska. Drożne pozostałyby tylko same chronione wyrobiska z rzadko usytuowa
nymi przecinkami łączącymi je. Ponadto uzyskiwaną skałę płonną pochodzącą np. z rozdzielczego 
wybierania złoża lokowano by w kolejnych komorach za podsadzką, celem łagodnego ugięcia stro
pu nad całą wyeksploatowaną strefą. Wersja druga tego wariantu w ogóle eliminuje stosowanie pod
sadzki hydraulicznej. Sprowadza się ona do zastąpienia podsadzki hydraulicznej podsadzką suchą 
uzyskaną ze skały płonnej . Jednak z wykonanego bilansu złoża wynika, że w strefie ochronnej brak
nie skały płonnej do wykonania niezbędnego podsadzania, więc wariant ten wydaje się trudny do 
zastosowania, chyba że możliwe byłoby pozyskanie skały płonnej z innych rejonów kopalni. A wtedy 
korzyści z takiego rozwiązania mogłyby być podwójne. Z jednej strony zastosowanie taniej pod
sadzki w strefie ochronnej, a z drugiej strony rozwiązanie problemu nadmiaru skały płonnej w in
nym polu eksploatacyjnym, który to problem zwłaszcza w przypadku cienkich złóż jest problemem 
istotnym. 

222 



Wariant trzeci zakłada zawężenie strefy ochronnej do szerokości niezbędnej do utrzymania sta
teczności górotworu w otoczeniu wyrobisk chronionych, z zachowaniem pewnego marginesu bez
pieczeństwa. Pozostała część złoża z obecnej strefy zostałaby wybrana systemem z ugięciem stro
pu. Złoże pozostałe w nowej strefie nie byłoby przewidziane już do eksploatacji. Rozwiązanie to 
z jednej strony pozwoliłoby na stosunkowo szybkie odzyskanie części złoża uwięzionego w strefie 
chodników W74 i E3 i pochylń C-4/5, przy dość niskim koszcie eksploatacji (system bez zastoso
wania podsadzki). Szerokość pozostawionej strefy nie została jeszcze określona. Przed wyborem 
tego wariantu niezbędne jest przeprowadzenie badań dla wyznaczenia ostatecznej jej szerokości 
np. na podstawie analizy geomechanicznej opartej na metodzie elementów skończonych. Koniecz
ne byłoby też uzyskanie odstępstwa Prezesa WUG od obowiązujących przepisów, które nakazuj ;! 
pozostawienie filarów oporowych o szerokości minimum 350 m . 
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Rys. I. Strefa ochronna chodników W-74-E-3 i pochyll'l C-4/5 
Figure I. The protection area ofroadways W-74-E-3 and C-4/5 

3.2. Strefa ochronna chodników A-169-A-171 
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Strefa ta zlokalizowana jest w Rejonie Wschodnim kopalni ,,Lubin" na południe od szybów Lubina 
Wschodniego, oddalona od nich o 1000-1200 m. Usytuowana jest ona pomiędzy starymi zrobami 
podsadzkowymi o szerokości 500-600 m od strony południowo zachodniej a osadnikami podsadz
kowymi o szerokości około250m od strony północno-wschodniej. Szerokość całej strefy waha się 
w granicach 400-450 m. Strefa ta chroni chodniki A-169, A-170 i A-171 pełniące funkcje trans
portowo-wentylacyjne (m.in. chodnikiem A-170 prowadzony jest transport szynowy). Jej wyrobis
ka będą musiały zostać zachowane do samego końca prowadzenia eksploatacji w Rejonie Wschod
nim kopalni. Nie będzie możliwe też nawet czasowe przejęcie funkcji tych chodników (zwłaszcza 
transportu szynowego) przez inne wyrobiska. Dlatego już na wstępie przy analizowaniu sposobu od
zyskania złoża uwięzionego w omawianej strefie zrezygnowano z wariantów, które choć umożli
wiają w miarę "czyste" wybranie złoża, wymagająjednak czasowego wyłączenia z ruchu wyrobisk 
chronionych. Jedynym sposobem pozyskania, choć części zasobów, jest "zawężenie" strefy chro-
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nionej. W opracowaniu [l] dokonano weryfikacji szerokości stref ochronnych dla wiązek wyrobisk 
A-169-A-171 0/ZG ,,Lubin" na podstawie analizy geomechanicznej opartej na metodzie elemen
tów skończonych. Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystano "przestrzenny model obliczenio
wy oparty na zasadzie płytowej budowy górotworu, w którym nadkład stanowi układ kilku, kilku
nastu jednorodnych płyt skalnych będących odbiciem rzeczywistych wydzieleń geologicznych". 
Wyniki obliczeń otrzymano najpierw dla założonej pierwotnie szerokości strefy ochronnej wyno
szącej 200m. Wskazywały one na wysokie wartości zapasów bezpieczeństwa, co skłoniło do pow
tórzenia analizy numerycznej przyjmując szerokość strefy ochronnej równą 170 metrów I w tym 
wypadku również okazało się, że przyjęta szerokość strefy ochronnej zapewnia stateczność filarów 
w strefie ochronnej, a także stateczność stropu zasadniczego przy względnie dużym zapasie bez
pieczeństwa. 

Przy tak wyliczonej szerokości strefy ochronnej zaprojektowano wybranie pozostałej części fi
lara frontem o długości 230-280 m prowadzonym po rozciągłości z zachodu na wschód. Zgodnie 
z tym projektem przewidziana jest eksploatacja systemem z podsadzką hydrauliczną z zastosowa
niem pewnych rygorów związanych z istniejącym zagrożeniem tąpaniami . Podstawowe z nich to 
prowadzenie frontu wyrównaną linią przodków, prowokowanie górotworu w trakcie wykonywania 
robót strzałowych (np. poprzez grupowe strzelanie przodków), minimalne obłożenie załogi, stosowa
nie minimum dwugodzinnego czasu wyczekiwania po robotach strzałowych . Zakłada się również 

prowadzenie odpowiednich pomiarów i obserwacji przejawów ciśnienia górotworu zgodnie z obo
wiązującymi w tym zakresie zasadami. Ponieważ szerokość pozostawianego filara oporowego jest 
mniejsza od 350 m, projekt ten przewidujący zawężenie filara oporowego do szerokości 170 m uzys
kał pozytywną opinię Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych 
Wydobywających Rudy Miedzi. Na zawężenie filara oporowego wyraził zgodę również Prezes WUG 
w stosownej decyzji . 
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Rys. 2. Strefa ochronna chodników A-169-A-171 
Figure 2. The protection area ofroadways A-169-A-171 
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3.3. Strefa ochronna pochylń M-20-M-23 

Strefa ta zlokalizowana jest we wschodniej części Rejonu Wschodniego, granicząc od strony pół
nocno-zachodniej ze zrobami podsadzkowymi. Po przeciwnej stronie pochylń znajduje się calizna. 
Cała strefajest pocięta wyrobiskami na filary wielkogabarytowe o wymiarach około 25-27x40-45 m. 
Strefę przecinają poprzecznie uskoki, które dzielą ją na trzy części. Część północna jest słabo za
angażowana tektonicznie. Złoże zalega regularnie pod kątem około 6°. Część środkowa leżąca w ro
wie tektonicznym, o bardzo skomplikowanej budowie tektonicznej , pocięta jest licznymi uskokami 
o zrzutach od 8-15 m do nawet 25-27 m. Złoże w tej części zalega bardzo nieregularnie, w pobli
żu uskoków występują znaczne jego poddarcia i nasunięcia. Występują też liczne spękania stro
pów, zwłaszcza w strefach bezpośrednio przylegających do uskoków. Trzecia część strefy, leżąca 
najbardziej na południe znów charakteryzuje się, podobnie jak strefa pierwsza, słabym zaangażo
waniem tektonicznym. Złoże zalega spokojnie, a nachylenie jego nie przekracza 5-6°. Brak więk
szych zaburzeń geologicznych. 

Rys. 3. Strefa ochronna pochylń M-20-M-23 
Figure 3. The protection area o f roadways M-20-M-23 
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Te dość niekorzystne uwarunkowania geologiczne uniemożliwiają podejście do omawianej stre
fy kompleksowo. Każdą jej część należy rozpatrywać oddzielnie. Również ewentualna eksploata
cja poszczególnych części strefy musiałaby być prowadzona niezależnie. To podstawowy element 
rzutujący na możliwość wcześniejszego całkowitego wybrania złoża w tym rejonie. Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę, ze strefa ta została dość gęsto pocięta wyrobiskami, znaczna część zasobów, już 
na etapie tworzenia strefy została wybrana. Należy podkreślić, iż sam fakt znacznego pozyskania 
zasobów już przy tworzeniu strefy ochronnej był bardzo korzystny, gdyż znacznie zmniejszone zos
tały możliwe straty złoża wynikające z ewentualnej decyzji w przyszłości o nie prowadzeniu eks
ploatacji w tym rejonie. W obecnie obowiązujących planach kopalni część południowa strefy jest 
przewidziana do wybierania razem z polem zamykającym po 2015 roku. Nie istnieje, zatem oba
wa, że złoże w strefie może pozostać nie wybrane. Z części północnej strefy prowadzone są wyro
biska udostępniające w kierunku wschodnim, które wyznaczą dopiero przyszłe pola eksploatacyj
ne, które z uwagi na uwarunkowania powierzchni terenu będą musiały być wybierane w kierunku 
zachodnim od granicy okruszcowania złoża, frontem zbliżającym się w kierunku strefy upodatnio
nej. Niekorzystnym byłoby więc wcześniejsze wybranie złoża w strefie i przemieszczanie się przy
szłego frontu w kierunku zrobów. Znacznie zwiększyłoby to potencjalne zagrożenie tąpaniowe w tym 
rejonie. Dlatego też ostateczne wybranie złoża w tej części będzie możliwe dopiero po zakończe
niu eksploatacji na wschód od strefy i realizowane może być tylko jako eksploatacja pola zamyka
jącego. Jedynie w części środkowej strefy złoże może zostać nie wybrane do czysta. Bardzo trudne 
warunki geologiczno-górnicze, związane z uskokami i słabymi stropami mogą uniemożliwić cał
kowite wybranie tej partii złoża. 

3.4. Strefa ochronna chodników W-74-W-1 

Strefa ta zlokalizowana jest w środkowej części rejonu Lubina Zachodniego. Została wydzielona 
dla głównych wyrobisk transportowo-wentylacyjnych poziomu 740, łączących Szyby Główne z Szy
bami Zachodnimi . Strefa przebiega po rozciągłości z północnego-zachodu na południowy-wschód. 
Łączna jej długość wynosi około 2 km, a szerokość około 350 m. Od północy graniczy z obszer
nymi zrobami głównie zawałowymi i zrobami po eksploatacji systemami z ugięciem stropu. Od 
południa głównie ze zrobami podsadzkowymi i osadnikami polowymi. Cała strefa rozcięta jest na 
filary wielkogabarytowe o wymiarach około 20-30x40-60 m. Złoże zalega regularnie z niewiel
kim upadem 3-5° w kierunku północnym. Zaangażowanie tektoniczne jest niewielkie. Występują 
pojedyncze uskoki o zrzutach O, 1-0,4 m. 
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Rys. 4. Strefa ochronna chodników W-74-W-1 
Figure 4. The protection area o f roadways W-74-W-1 
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Strefa ta jest najsłabiej okruszcowana ze wszystkich omawianych stref. Po przeprowadzeniu 
wstępnej analizy ekonomicznej, biorąc pod uwagę, iż ewentualna eksploatacja musiałaby być tak 
prowadzona, aby wyrobiska chronione cały czas pełniły swoje funkcje wentylacyjne, a nawet trans
portowe, opłacalność pozyskania obecnie złoża z tej strefy jest problematyczna. Nie można jedynie 
wykluczyć, iż na etapie likwidacji rejonu, gdy wyrobiska w strefie przestaną pełnić swoje funkcje, 
pozyskanie części lub nawet całości zasobów może być ekonomicznie uzasadnione, pod warun
kiem jednak utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku miedzi. 

PODSUMOW ANIE 

Problem pozyskania złoża ze stref ochronnych głównych wyrobisk funkcyjnych kopalni jest pro
blemem złożonym . Z jednej strony w strefach tych uwięzione są znaczne zasoby, których eksploa
tacja w ostatniej fazie istnienia kopalni może być nieopłacalna . Z drugiej strony wybieranie złoża 
z tych stref związane jest często ze wzrostem zagrożenia tąpaniami oraz z koniecznością czaso
wego wyłączenia z ruchu chronionych wyrobisk. Z przedstawionych powyżej przykładów widać. 
że do każdej chronionej strefy należy podejść indywidualnie. Istotnymi czynnikami są tu zarówno 
parametry złoża w postaci okruszcowania, ale także uwarunkowania geologiczno-górnicze, jak rów
nież przebieg dotychczasowej eksploatacji w sąsiedztwie oraz stan samych wyrobisk wewnątrz 
strefy. Nie ma, zatem uniwersalnego sposobu i jednoznacznego przepisu na wybór wcześniejszego 
bądź późniejszego sposobu wybierania złoża w strefach ochronnych. Z omówionych stref w od
dziale ZG ,,Lubin" obecnie jedynie jedna - strefa chodników A-169-A-171 - została wytypowana 
do pozyskania z niej części zasobów. Zostały określone zasady jej eksploatacji. Zakłada się wy
brane złoża z pozosta 'ieniem 170 m filara calizny wokół chodników A-169-A-171. W przypadku 
strefy chodników W -7 4-E-3 i pochylń C-4/6 zostały opracowane trzy warianty uwolnienia zaso
bów uwięzionych w strefie; w obecnej chwili nie została jeszcze podjęta decyzja, co do wyboru kon
kretnego wariantu. Pozostałe dwie z omawianych stref nie są przewidywane do eksploatacji w obec
nej chwili . 
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The Concept of Pre-Mining in the Main Service Excavations 
Protective Zones in the Aspect of Rational Deposit Management 
and Optimising Mine's Mining Plan at KGHM "Polska Miedź" S .A. 
0/ZG "Lubin" 

The paper describes the up-to-date practice of mining the erebody within the protective zones of 
the main service excavations at "Lubin" mine and gives an overview of all the safety pillars within 
the mining area of the mine from the point of view of possibly early partia! extraction of the locked
up reserves with maintaining their protective character. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Koncepcja zmniejszenia strat rudy podczas eksploatacji złoża 
w strefach ochronnych głównych wyrobisk 
w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Jerzy Kubiak, Czesław Matusz, Henryk Muzyka 
KGHM "Polska Miedź" S.A . 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

STRESZCZENIE: W kopalniach należących do KGHM ,,Polska Miedź" S.A. wiązki wyrobisk udo
stępniających wykonuje się w złożu . Sąsiadujący z nimi pas górotworu pozostawiany jest dla och
rony wyrobisk i zabudowanych w nich instalacji. W referacie przedstawiono system wybierania zło
ża z filara. który utracił swoją funkcję jak również stosowane w kopalni ,,Polkowice-Sieroszowice" 
sposoby odzyskiwania części zasobów uwięzionych w strefach ochronnych głównych wyrobisk, 
które muszą być utrzymywane przez wiele lat. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia rud miedzi, filary chroniące wyrobiska główne, eksploatacja rud 
miedzi 

l. CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻA RUD MIEDZI I STOSOWANYCH METOD WYBIERANIA 

Oddział Zakłady Górnicze ,,Polkowice-Sieroszowice" eksploatuje złoże rud miedzi wobszarach gór
niczych "Sieroszowice I", ,,Polkowice II" i "Radwanice Wschód". Sumaryczna powierzchnia ob
szarów, na których kopalnia prowadzi wybieranie wynosi ponad 175 km2

. Na wymienionych ob
szarach górniczych większość zasobów złoża rudy występuje w formie pokładu o niewielkiej miąż
szości. Dla realizacji zakładanego wydobycia konieczne jest wybieranie złoża frontami eksploata
cyjnymi o znacznych długościach, w wielu odległych od siebie rejonach. Złożowa struktura udo
stępnienia i przygotowania zasobów pozwala z jednej strony na uzyskiwanie urobku już na etapie 
prowadzenia robót przygotowawczych, z drugiej strony konieczne jest wydzielenie w złożu filarów 
ochronnych głównych wyrobisk. Zgodnie z §335, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specja
listycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, podczas wy
bierania złoża rud miedzi lub jego części zagrożonej tąpaniami należy unikać pozostawiania fila
rów oporowych, a w razie konieczności pozostawienia filara jego szerokość powinna wynosić co 
najmniej 350m. 

Zasoby w filarach pozostawianych dla ochrony wyrobisk głównych to zasoby uwięzione. Wy
bieranie wielu filarów będzie możliwe dopiero na etapie likwidacji kopalń. Proces likwidacji będzie 
z pewnością musiał być przeprowadzony w ściśle określonym przedziale czasu. Jak pokazuje do
tychczasowa praktyka wybieranie złoża w filarach, to eksploatacja w warunkach skrępowanych, któ
ra generuje zwiększone straty. Ponadto prowadzona jest z niewielką intensywnością. Tak, więc naj
prawdopodobniej wybieranie części filarów w ogóle nie będzie prowadzone, albo prowadzone bę-
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dzie tylko w ograniczonym zakresie. Większość zasobów uwięzionych w filarach zostanie z konie
czności przekwalifikowana do strat, jak miało to miejsce, np. przy likwidacji Kopalni Rud Miedzi 
"Konrad". 

Tabela l. Zestawienie zasobów uwięzionych w filarach 
T bl 1 s r f b d · ·n a e . >PCCJ 1catwn o resources oun m p1 ars 

Powierzchnia 
Powierzchnia filarów Powierzchnia Powierzchnia 

Obszar obszaru 
ochronnych dla głównych filarów ochronnych zlikwido\ ·anych 

gómiczy górniczego 
wyrobisk, wg danych dla wyrobisk planowanych filarów ochronnych 
działu geologicznego (pomierzona) wyrobisk głównych 

[km-] [km<) [%] [km·] [%] [km2
] [%] 

"Polkowice II" 75,26 4,96 l 7 0,15 0,20 0,82 l 

"Sieroszowice I" 96,99 5,30 5 16,30 17 O, 13* 0,10 
- .. *na kamee roku 2006 (tJlar wyrob1sk A-5/4 do A-7 w trakcJe hkwJdacJI) . 

2. LIKWIDACJA FILARÓW, KTÓRE UTRACIŁ Y SWOJĄ FUNKCJĘ 

Złoże rud miedzi w obszarze górniczym "Sieroszowice l" cechuje się mała miąższością z związku 
z tym fronty eksploatacyjne muszą być szybko przemieszczane w nowe rejony. 

Utrzymywanie wyrobisk w filarach ochronnych, które pozostały w otoczeniu zrobów, często staje 
się nieuzasadnione. Pas złoża stanowiący strefę ochronną tych wyrobisk można przeznaczyć do wy
eksploatowania. Od wielu lat w kopalni "Polkowice-Sieroszowice" do wybierania złoża w płasz
czyznach otoczonych zrobami stosowany jest system eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem 
stropu dla filarów oporowych o katalogowym oznaczeniu J-UGO. Początki tego systemu datuje się 
od 1989 roku, kiedy to rozpoczęto eksploatację filara oporowego chodników T i W-332 w rejonie 
Polkowice Wschodnie według odrębnego projektu zatwierdzanego przez Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Nazwę obecnie stosowaną przyjęto w ostatniej wkładce katalo
gowej [1). 

2.1. Opis systemu 1-UGO-PS 

Wybieranie złoża realizowane jest dwufazowo. Pierwsza faza obejmuje upadatnianie calego filara 
oporowego. Roboty upodatniające polegają na sukcesywnym drążeniu komór i łączących je prze
cinek (pasów) w celu utworzenia filarów technologicznych. Wymiary filarów technologicznych, 
ustawionych dłuższą osią prostopadle do linii frontu, a szczególnie ich szerokość, winna zapewniać 
pracę filarów w zakresie wytrzymałości pozniszczeniowej, co ma istotne znaczenie w warunkach 
występowania obciążeń dynamicznych (zagrożenia tąpaniami). Po zakończeniu robót upodatnia
jących rozpoczyna się faza robót likwidacyjnych. Roboty likwidacyjne mogą być realizowane fron
tem przemieszczającym się w jednym kierunku na całej długości filara oporowego lub dwoma fron
tami przemieszczającymi się rozbieżnie. Istota robót likwidacyjnych obejmuje podział istniejących 
filarów technologicznych za pomocą wcinek na mniejsze, które następnie po obraniu do wymiarów 
pozostawia się w zrobach. Filary resztkowe spełniają rolę podpór łagodzących krzywiznę uginają
cych się warstw stropowych, a ich podporność powinna zabezpieczać stateczność stropu w rejonie 
prowadzonych robót. Wielkość pozostawionych filarów resztkowych określa się na podstawie uzys
kanych doświadczeń i bieżącej oceny zachowania się górotworu. 

Utworzenie rozległej strefy upodatnionej poprzez otwarcie frontu wynoszące kilkadziesiąt pa
sów, może doprowadzić do uniemożliwienia wykonania fazy likwidacji i znacznych strat złoża 
z uwagi na zaciskanie wyrobisk. W katalogu systemów zapisano, że w toku postępu robót upodat
niających należy utrzymywać w stanie przejezdnym co najmniej dwie drogi ucieczkowe. Przy wy-
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bieraniu złoża o niewielkiej miąższości na ogół utrzymuje się drożność tylko minimalnej, wyma
ganej ilości komór. W przypadku utraty drożności jednej z nich należy wyznaczyć (przygotować) 
inną drogę ewakuacyjną. Te doświadczenia skłoniły do prób modyfikacji systemu. 

2.2. Modyfikacje systemu J-UGO-PS 

Pierwsze doświadczenia zdobyto przy prowadzeniu wybierania złoża w polu K na poziomie 850m, 
w sąsiedztwie filarów ochronnych szybów P-I, P-II i R-VI. Wybierano złoże frontem zamykają
cym przesuwającym się w kierunku linii zrobów. Należało uniknąć utrzymywania całego frontu 
o szerokości do 520 m w oparciu o filary technologiczne. Przy długim wybiegu konieczne byłoby 
utrzymywanie tysięcy metrów wyrobisk przez okres 3 lub 4 lat, co doprowadziłoby do wzrostu za
grożenia zawalowego. Niemożliwa byłaby także bieżąca kontrola stanu stropu i obudowy we wszyst
kich wyrobiskach. 

Wieloletnie działanie konwergencji spowodowałaby znaczne zmniejszenie wysokości przestrzeni 
roboczej, co przełożyłoby się na wzrost zubożenia złoża na etapie ostatecznej likwidacji filarów. 
Zjawisko to związane jest z wyciskaniem płonnego piaskowca do wyrobisk i jego mieszanie z ko
paliną. W warunkach kopalń miedzi przy występującym zagrożeniu tąpaniami, zgodnie z obowią
zującymi przepisami, istnieje konieczność rozcinania calizny na filary podporowe przechodzące na 
linii rozcinki w stan pozniszczeniowy. Taki stan filarów podporowych powoduje osiadanie stropu 
i zaciskanie wyrobisk eksploatacyjnych w odległości kilku pasów za linią rozcinki. Wykonywane 
analizy wskazują, że w trakcie likwidacja filarów, tj. po zakończeniu robót rozcinkowych, na skutek 
zaciskania wyrobisk i wyciskania płonnego piaskowca, będzie uzyskiwany urobek o bardzo dużym 
zubożeniu a w niektórych miejscach z uwagi na zbyt duży zakres robót udrażniających likwidacja 
będzie nieopłacalna. Przyjęty sposób eksploatacji w części zasobów uwolnionych filara ochronne
go szybów P-I, P-II i R-VI przewidywał utworzenie zamykającego filara ruchowego, a poza nim 
prowadzenie likwidacji parcel sukcesywnie za postępem rozcinki złoża wykonywanej w kierunku 
starych zrobów. Kopalni udało się uzyskać zgodę na prowadzenie eksploatacji tak zmodyfikowa
nym systemem. Obecnie trwa likwidacja filara ruchowego w tym polu. 

Następną modyfikację zastosowano przy prowadzonej od 2002 roku likwidacji filara w obsza
rze sieroszowickim. Początkowo zastosowano system J-UGO-PS zgodny z katalogiem systemów. 
W trakcie prowadzenia robót opartych na technologii selektywnego wybierania przodków, wystą
piły problemy z ulokowaniem znacznych ilości kamienia. W efekcie większość wyrobisk została 
przeznaczona na składowanie skały płonnej. Drożne pozostawiano jedynie wyrobiska transportowe 
i niezbędne dla przeprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza. Skutkiem czego na etapie ostate
cznej likwidacji filarów technologicznych konieczne stawało się przemieszczanie znacznych ilości 
kamienia lub podjęcie decyzji o rezygnacji z rozbierania filarów. Bogate doświadczenia kopalni 
w utrzymywaniu wyrobisk w strefach upodatnionych i zrobach pozwoliły na opracowanie zmian 
w projekcie. 

W roku 2006 rozpoczęto wybieranie zgodnie z "Aktualizacją szczegółowego projektu eksploa
tacji filara oporowego upadowych A-5/4 do A-7 w obszarze górniczym "Sieroszowice I"", wyko
naną przez KGHM "Cuprum" we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję do Spraw 
Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Wydobywających Rudy Miedzi . Uzyskując 
zgodę na prowadzenie eksploatacji oparto się na doświadczeniach dobytych przy wybieraniu złoża 
systemem z filarem ruchowym w oddziale G-61, czy G-53. 

Nowy projekt robót w filarze upadowych A-5/4 do A-7 przewiduje prowadzenie rozcinki sys
temem komorowo-filarowym według dotychczasowych zasad, przy czym za jej postępem, z zacho
waniem otwarcia m.in. 150 m prowadzona będzie likwidacja a wyrobiska komunikacyjne (ucieczko
we) i transportowe zostaną wygrodzone w zrobach. W miarę potrzeb, w przypadkach wystąpienia 
wypiętrzeń spągu lub znacznej konwergencji na drogach pozostawionych w otoczeniu zrobów, bę
dzie prowadzona przybierka spągu. 
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Podstawowe wymiary filarów podporowych wynoszą 8x24 m. Wymiary filarów wydzielonych 
z istniejących filarów wielkogabarytowych będą dostosowane do istniejącej sytuacji i w miarę moż
liwości zbliżone do wyżej wymienionych. Przyjęte na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
wymiary filarów podporowych zapewnią przejście materiału skalnego w fazę pokrytyczną już na 
etapie ich wydzielania z calizny. Na froncie o długości około 470 m będą utrzymywane w stanie 
bieżącej drożności nie mniej niż trzy pasy licząc od czoła linii rozcinki . Przy kontynuowaniu roz
cinki upodatniającej w filarze oporowym w przestrzeni rozciętej (upodatnionej) filara oporowego 
lokowana będzie skała płonna z rozcinki upodatniającej prowadzonej selektywnie ze względu na 
małą miąższość złoża bilansowego. Lokowanie skały płonnej prowadzone będzie w zrobach, prze
de wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobisk wygradzanych w zrobach dla stabilizacji fila
rów podporowych. Szczegółowy sposób i zakres lokowania ustalać będzie na bieżąco kierownik 
Działu Robót Górniczych. 

Na etapie zbierania dodatkowych doświadczeń oraz doskonalenia technologii wygradzania wy
robisk nie zaplanowano prowadzenia likwidacji (w początkowym okresie, tj. do wysokości chod
nika A-140) strefy wyrobisk transportowych i komunikacyjnych o szerokości około 80 m w cen
tralnej części filara. W projekcie uznano za celowe utrzymywanie 150 m otwarcia. Rozcinka uzu
pełniająca filarów 8x24 m obecnie wykonywana jest nie wcześniej niż 150 m od linii rozcinki ca
lizny z zachowaniem wyprzedzenia m.in. l pasa w stosunku do linii robót likwidacyjnych . Roboty 
likwidacyjne wykonywane są zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia likwidacji przestrzeni wy
branej oraz technologią wygradzania wyrobisk w zrobach. Poza tą strefą pozostawiane są, wygra
dzane w zrobach wytypowane wyrobiska transportowe i wentylacyjne. Przy wyrobisku pozostawio
nym w otoczeniu zrobów obowiązuje zasada urabiania filara podporowego od strony wyrobisk są
siednich. Podbieranie filarów przy wyrobiskach wygrodzonych wykonuje się w stopniu niezagra
żającym utracie wymaganej nośności niezbędnej dla zachowania stateczności stropów. Wyrobiska 
wytypowane jako wentylacyjne (transportowe) mogą być poszerzane lub pogłębiane dla utrzymy
wania niezbędnych przekrojów na etapie likwidacji lub później. W komorach sąsiadujących z wygro
dzonymi wyrobiskami, nie później niż na linii likwidacji, dla stabilizacji ociosów pozostawionych 
filarów podpierających strop, lokowanajest skała płonna na wysokość nie mniejszą niż l m od stropu. 

Jeżeli zebrane doświadczenia pozwolą, planowane są dalsze modyfikacje systemu, polegające 
m.in. na skróceniu odległości , w jakiej prowadzona będzie ostateczna likwidacja filarów technolo
gicznych. Podejmowane prace nad modyfikacją systemu J-UGO-PS powinny doprowadzić do zmniej
szenia strat złoża przy wybierani u filarów oporowych. 

Rys. l. Wycinek filara A 514-7, wybieranego zmodylikowanym systemem J-UGO 
Figm·e 1. Sector o f the A 5/4-7 pili ar, excavated with the use o f the modified J-UGO system 
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3. SPOSOBY ODZYSKIWANIA CZĘŚCI ZASOBÓW Z FILARÓW, KTÓRE BĘDĄ 
MUSIAŁ Y BYĆ UTRZYMYWANE DO KOŃCA ISTNIENIA KOP ALNI 

Niektóre wyrobiska główne, na przykład łączące rejony szybowe, będą musiały być chronione do 
końca okresu funkcjonowania kopalń LGOM. Ich wybieranie będzie możliwe dopiero w procesie 
likwidacji kopalń a najprawdopodobniej w ogóle nie będzie prowadzone. Przy pośpiesznie prowa
dzonym procesie likwidacji większość zasobów uwięzionych w filarach zostanie z konieczności 
uznana za stracone. Dlatego uzasadnione jest podejmowanie prób odzyskania przynajmniej części 
zasobów uwięzionych w fi larach wyrobisk, których utrzymywanie będzie konieczne bardzo długo , 

czasami do zakończenia eksploatacji całego złoża. Kopalnia od wielu lat prowadzi takie działania . 

W dodatkach do Projektu Zagospodarowania Złoża Sieroszowice i Polkowice z roku 2002 po raz 
pierwszy zrezygnowano z wyznaczania na mapach zasobów filarów ochronnych dla wyrobisk głów
nych , systemowo zakładając możliwość ich wybierania. 

3.1. Wnęki na lokowanie kamienia 

W przypadku, gdy wyrobiska prowadzone są w sąsiedztwie stref bezzłożowych konieczne jest zna
lezienie miejsca na złokowanie skały płonnej pochodzącego z drążenia odcinków wyrobisk prowa
dzonych przez kamień. Od wielu lat w kopalni stosowana jest technologia lokowania kamienia 
w sąsiedztwie stref kamiennych lub stref zaburzeń tektonicznych. W pierwszej kolejności wykonu
je się wyrobiska przygotowawcze, a następnie w wybranych miejscach wnęki. Wnęki wypełniane 
są zgodnie z kolejnością ustaloną w projekcie wykonawczym. Zwykle prowadzone jest to w trzech 
fazach. Faza pierwsza obejmuje wykonanie wyrobiska podstawowego, faza druga poszerzenie wy
robiska, faza trzecia wypełnienie parceli skałą płonną pod strop. Do poszerzania wyrobiska przy
stępuje się pod warunkiem zgromadzenia zapasu skały płonnej w ilości wystarczającej do zapew
nienia całej parceli. Od momentu rozpoczęcia fazy drugiej roboty w parceli wykonywane są w spo
sób ciągły, aż do pełnego podsadzenia skałą płonną. Fazy drugą i trzecią wykonuje się odcinkami 
o długości 7 do 10m. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac, dozór 
danej zmiany osobiście dokonuje kontroli stanu bezpieczeństwa w rejonie poszerzanych wyrobisk 
oraz wydaje stosowne polecenia pracownikom wykonującym lub nadzorującym zamierzone robo
ty, co do sposobu i technologii ich wykonywania. W przypadku przestrzegania rygorów posze
rzania wnęk, a przede wszystkim ścisłego ich zapełniania skalą płonną, stabilność wyrobisk pozo
staje nienaruszona, wybierana jest część zasobów z pasa złoża sąsiadującego z wyrobiskami, do
datkowo odległość, na jaką od s ta wiany jest kamień jest minimalna. 
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Rys. 2. Zastosowanie technologii lokowania kamienia 
Figure 2. Waste rock locating technology specification 
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3.2. Komory Maszyn Ciężkich i inne wyrobiskafunkcyjne 

Częstym sposobem wybierania części zasobów ze strefy ochronnej jest wyznaczanie w niej miej
sca na lokalizację komór maszyn ciężkich, rząpi i pompowni oraz innych wyrobisk funkcyjnych. 
Aby przygotować niezbędną ilość miejsca dla urządzenie komór konieczne jest wykonanie wielu se
tek metrów bieżących wyrobisk. Wydrążenie tych wyrobisk pozwala wybrać przynajmniej część za
sobów. 
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Rys. 3. Komory funkcyjne w filarze wyrobisk głównych , poz. 810m, OG "Polkowice II" 
Figure 3. Functional rooms in the main headings pillar, level 810m, "Polkowice II" Mining Area 

3.3. Wyprzedzające wybranie złoża w filarze na poziomie 850 

W roku 2000 wykonano, a w następnych latach zrealizowano projekt wybrania części złoża z filara 
wyrobisk na poziomie 850m. Zaprojektowano dodatkowe wyrobiska obejmujące całą szerokość fi
Jara. Część tych wyrobisk wykorzystywane jest jako dodatkowe drogi dla przepływu powietrza. 
Przecinki oraz pozostałe wyrobiska i wcinki do calizny zaplanowano szczelnie wypełnić kamieniem. 
W powyższej sprawie uzyskano opin ię placówki naukowo-badawczej- Centrum Badawczo-Projek
towego "Cuprum". Po pięciu Jatach od zakończenia prac nie obserwuje się większych problemów 
ze statecznością czynnych wyrobisk. W wiązce tej zabudowany jest główny przenośnik taśmowy, 
którym urobek z pola sieroszowickiego jest podawany w kierunków szybów wydobywczych w ob
szarze polkowickim. 

Po obu stronach wybranego obszaru przez wiele Jat górotwór pozostawał nienaruszony. Obec
nie prowadzona jest eksploatacja po północno-zachodniej stronie filara. Można zauważyć pogorsze
nie warunków stropowych na niewielkim odcinku wyrobiska taśmowego. Po wybraniu złoża może 
okazać się, że wpływy ujawnią się w większym zakresie. Obecnie prowadzona jest obserwacja sta
teczności wyrobisk. Nie planuje się również w najbliższych latach wybierania złoża po drugiej stro
nie filara. 
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Rys . 4. Wyrobiska w tliarze wiązki , poz. 850m, OG "Sieroszowice I" 
Figure 4. Headings in the bundlepili ar, Ie vel 81Om, "Sieroszowice I" Mining Area 

3.4. Wyprzedzające wybranie złoża w filarze na poziomie l 000 

Po pozytywnych doświadczeniach z wybrania części złoża z filara wyrobisk na poziomie 850m na
stępnym krokiem było opracowanie i wdrożenie systemu komorowo-filarowego z podsadzką suchą 
dla uzyskania wtórnej równowagi geomechanicznej (J-UGS-PS) [2] . 

Zastosowano go do wybierania złoża w filarze pól E i F obejmującym upadowe E-1-;-E-4. Eks
ploatację prowadzono nowym systemem zgodnie z zasadami określonymi w pracy badawczej CBPM 
"Cuprum" pt. "Szczegółowy projekt wyeksploatowania złoża z perspektywicznego filara oporowe
go upadowych E-l7E-4 w obszarze górniczym "Sieroszowice l". 

Rys. 5. Sposób wybrania złoża w filarze wyrobisk głównych poniżej poziomu 1000 m, OG "Sieroszowice I" 
Figure 5. Way o f deposit excavation in the main headings pili ar level belo w l 000 m, 
"Sieroszowice I" Mining Area 

Zgodnie z projektem, roboty eksploatacyjne prowadzone były niezależnie po obu stronach upa
dowych E-hE-4. Roboty przebiegały dwufazowo. Faza I wybierania złoża obejmowała rozcinanie 
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calizny na filary eksploatacyjne o wymiarach 12x36 m i sukcesywne wypełnianie drążonych wyro
bisk skałą płonną, z zachowaniem pomiędzy linią rozcinki a linią podsadzania minimum dwóch 
drożnych pasów komunikacyjnych. 

Faza II wybierania złoża obejmowała prowadzenie rozcinki filarów wydzielonych w fazie I, ko
morami tzw. pośrednimi. Rozcinka pośrednia prowadzona była z drożnych niepodsadzonych pasów 
z opóźnieniem nie mniejszym jak 150m w stosunku do frontu podsadzania komór w fazie I. Sukce
sywnie, drążone w drugiej fazie wyrobiska oraz zbędne odcinki pasów, wypełniano skałą płonną. 

Zaprojektowany sposób eksploatacji miał umożliwić niezależne prowadzenie robót udostępnia
jących złoże poniżej poziomu 1000 m, tym samym realizację eksploatacji w kolejnych piętrach zgod
nie z ,,Projektem kompleksowym ... ". Eliminował również konieczność prowadzenia późniejszej eks
ploatacji złoża z filara oporowego w warunkach skrępowanych po wyeksploatowaniu rudy z pól E 
i F. Po wykonaniu robót likwidacyjnych po obu stronach pochylń E-l+E4 powstała strefa wyeks
ploatowana, w całości podsadzona. Dopuszczono pozostawienie pojedynczych pasów bez likwida
cji, w celu uzyskania wygodnych połączeń pomiędzy przyszłymi polami eksploatacyjnymi a po
chylniami E-1 +E-4 gdzie zabudowane są środki odstawy. 

Jeszcze przed zakończeniem eksploatacji w tej parceli wystąpiły problemy z utrzymaniem droż
ności wyrobisk, których ochrona jest niezbędna. Konieczne było poszerzanie i pogłębianie upado
wych oraz obrywka i przebudowa stropu. W kilku etapach, wykorzystując przerwy weekendowe, do
konano przebudowy wyrobiska taśmowego. Podobnie, dużym nakładem sił i środków utrzymano 
drogę dojazdową maszyn i niezbędne wyrobiska wentylacyjne. 

PODSUMOW ANIE 

Wiele wiązek wyrobisk będzie musiało zachować swoje pierwotne funkcje do końca istnienia ko
palni. W 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" od wielu lat prowadzone są próby wybierania przynaj
mniej części złoża ze stref górotworu przylegających do wyrobisk głównych. Wprowadzoną naj
wcześniej, bezpieczną metodą, są próby podebrania niewielkiej części tych zasobów. Trudno obec
nie określić, jaka jest krytyczna wielkość podebrania filara, dla której zachowane zostaną całkowi
cie funkcje wyrobisk chronionych. Z zestawienia w tabeli 2 wynika, że w filarze wyrobisk na po
ziomie 850 m w obszarze górniczym "Sieroszowice I" wybrano złoże z około 44% powierzchni fi
lara zachowując stabilność wyrobisk. 

Tabela 2. Zestawienie strat dla prezentowanych w referacie sposobów odzyskiwania części zasobów 
T b! 2 E l f . l T b! a e xampJe o a typ1ca a e 

Sposób 
Sposób J-UGS-PS -sposób 

KMC i inne Wnęki pod 
wybierania 

J-UGO wybierania wybierania złoża komory lokowanie 
tilara 

zmodyfikowany złoża z filara w filarze funkcyjne kamienia poz. 850 poz. 1000 

Wybrana 
powierzchnia G-41, filar 83% 43,6% 57% 27%* do 30% 

w parceli 

*dla fragmentu przedstawiOnego w referacie. 

System komorowo-filarowy z podsadzką suchą dla uzyskania wtórnej równowagi geomecha
nicznej (J-UGS-PS) był jedynym dotychczas systemem w kopalniach LGOM, przeznaczonym do 
wybierania złoża z filarów wyrobisk głównych na etapie prowadzenia wyrobisk udostępniających 
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i przygotowawczych. Kilkuletnie doświadczenia ze stosowania tego systemu nie przyniosły jednak 
zadowalających rezultatów. W chronionych wyrobiskach głównych oprócz wzmożonej konwergen
cji wystąpiła utrata stabilności warstw stropowych, co wiązało się z koniecznością demontażu urzą
dzeń i prowadzenia przebudowy stropu. Po części wynikać to mogło z błędów wykonawczych. Za
znaczyć jednak należy, że prowadzenie wybierania złoża w filarach oporowych już na etapie drąże
nia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych znacznie opóźnia udostępnienie nowych rejo
nów. Wykonywanie takich robót byłoby uzasadnione jedynie na pewnych odcinkach, gdy wyrobis
ka natrafiają na strefę nieokruszcowaną i dla jej przejścia konieczne jest przygotowanie pustek dla 
zlokowania kamienia w niewielkiej odległości od miejsca drążenia. 

LITERATURA 

[l] System komorowo-filarowy z ugięciem stropu dla filarów oporowych J-UGO-PS. Katalog systemów eks
ploatacji dla kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. , "Cuprum", 200 l . 

[2] System komorowo-filarowy z podsadzką suchą dla uzyskania wtórnej równowagi geomechanicznej 
J-UGS-PS. Wkładka katalogo11.a dla systemu. 

Conception of Ore Loss Reduction During Deposit Exploitation 
in the Protection Zones o f the Main Headings 
at "Polkowice-Sieroszowice" Mining Plant 

In the mines belonging to KGHM "Polska Miedź" S.A. bundles of development headings are made 
in the deposit The neighbouring to them bel t of rock mass is left for protection of headings and the 
installations built in them. In the paper deposit excavation system from the pillar, which is not worth 
keeping any more, as well as the used in "Polkowice-Sieroszowice" Mining Plant ways of recover
ing part o f the resources bound in the protection zon es o f main headings, which have to be kept for 
many years are shown. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 

237 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Analiza stabilności materiałów wybuchowych emulsyjnych 

Andrzej Maraoda 
Wojskowa Akademia Technicma, Warszawa. e-mail: amaranda@wat.edu.pl 

Barbara Gołąbek, Johann Kasperski, Jacek Suszka 
8/astexpo/, Duninów 

STRESZCZENIE: Od kilku lat materiały wybuchowe emulsyjne stają się dominującym środkiem 
strzałowym stosowanym w górnictwie odkrywkowym oraz podziemnym. Do ich podstawowych 
zalet można zaliczyć między innymi bardzo niską wrażliwość na bodźce zewnętrzne, która umoż
liwia pełną mechanizację procesu załadunku. Jednak ze względu na swoją strukturę uznawane są 
jako układy metastabilne, w których w przypadku niewłaściwego reżimu produkcyjnego mogą na
stąpić zmiany właściwości fizycznych i chemicznych. Zmiany te mogą spowodować zanik właści
wości wybuchowych a w krańcowych przypadkach niekontrolowany wybuch. W referacie przeana
lizowano podstawowe czynniki wpływające na stabilność materiałów wybuchowych emulsyjnych. 
W podsumowaniu przestawiono warunki, jakie należy spełnić , aby osiągnąć dobrą stabilność anali
zowanych materiałów wybuchowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Materiały wybuchowe emulsyjne, stabilność 

l. WSTĘP 

Stabilność materiałów wybuchowych (MW) można zdefiniować jako zdolność do zachowania nie
zmienionych właściwości fizycznych i chemicznych -a więc i wybuchowych -przez dłuższy ok
res czasu. Materiały wybuchowe przechowywane nawet w normalnych warunkach ulegają roz
ki:Hłnwi . Początkowo ten proces jest powolny, jednak z czasem staje się samoprzyspieszającym 

_. , kiem, co powoduje zmianę właściwości MW a w skrajnych przypadkach może spowodować 
niekumrolowany wybuch. 

Trwałość fizyczna zależy od właściwości składników mieszanin wybuchowych (higroskopijno
ści, lotności) oraz stabilności formowanej przez nich struktury. Górnicze materiały wybuchowe w po
równaniu z MW stosowanymi w technice wojskowej charakteryzują się względnie niską stabil
nością. Czynnikami determinującymi tę właściwość jest higroskopijność podstawowego składnika 
górniczych MW - azotanu(V) amonu - powodująca zbrylanie się ładunków podczas wielomiesię
cznego składowania. Również ciekły stan skupienia nitroestrów (nitrogliceryna, nitroglikol) ułat

wia ich migrację na powierzchnię ładunków (proces wypacania) a następnie parowanie. Zjawiska 
te niekorzystnie wpływają na parametry detonacyjne dynamitów oraz na pracowników służb strzało
wych, powodując ból głowy. Również w przypadku MWE mogą zachodzić procesy powodujące 
zmiany szczególnie w ich strukturze, które bezpośrednio będą oddziaływać na parametry detona
cyjne i zdolność do detonacji . Do procesów tych należąkrystalizacja rozpuszczonych utleniaczy ikon
glomeracja mikrokropelek ich roztworów, która intensyfikuje zjawisko przejścia utleniaczy z fazy 
ciekłej w stałą. 
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2. KRYSTALIZACJA FAZY NIEORGANICZNEJ 

Zjawisko, w którym rozmiar ziaren zmniejsza się, a rośnie ich powierzchnia właściwa daje w re
zultacie wzrost międzyfazowej energii swobodnej. W przypadku MWE jest to szczególnie istotne 
w aspekcie krystalizacji azotanu(V) amonu z przesyconego wodnego roztworu. Jeżeli następuje re
dukcja promienia r fazy zdyspergowanej, to stosunek powierzchni cząsteczki do jej objętości lub 
stosunek międzyfazowej energii do wewnętrznej energii zarodka kryształu zwiększa się, dzięki czemu 
stabilność roztworu jest zachowana. 

Zmianę energii t..G podczas tworzenia się kryształów można opisać następującym równaniem: 

(2.1) 

gdzie: q- ciepło krystalizacji (ze znakiem minus), p- gęstość kryształów, a- energia międzyfazowa. 

Graficznie ta zależność została przedstawiona na rysunku 2.1 [l] . Wynika z niego , że jeżeli pro
mień kryształu jest mniejszy od pewnej wartości krytycznej rkf, to nawet jeżeli kryształ już powstał, 
to substancja powróci do niskoenergetycznego stanu roztworu. 

+ 

Rys. 2.1. Zależność pomiędzy promieniem kryształu a zmianą energii swobodnej 
Figure 2.1. Dependence between diameter o f erystal and change o f free energy 

r 

Dokładne badania wykonane dla układu lód-woda wykazały poprawność przedstawionej tezy, 
ponieważ okazało się, że im drobniejsze są krople wody, tym bardziej można schłodzić układ 
zostawiając jego część w stanie płynnym. Przedstawione rozważania pokazują, że przy wielkości 
fazy zdyspergowanej w MWE w granicach 1.;-3 !!m nieorganiczne utleniacze występują w postaci 
rozpuszczonej. 

Powyższe rozważania potwierdzają wyniki eksperymentów przedstawionych w pracy [2], któ
rej autorzy badali wpływ wielkości kropel fazy rozproszonej (rys. 2.2) i ilości emulgatora (rys. 2.3) 
na temperaturę jej krystalizacji . Z uzyskanych danych jednoznacznie widać, że im mniejszy jest roz
miar mikrokropel przesyconego wodnego roztworu azotanu(V) amonu, tym niższa jest temperatura 
krystalizacji utleniacza. Natomiast minimalną temperaturę krystalizacji uzyskuje się przy około 3% 
emulgatora. 
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Rys. 2.2. Wpływ wielkości mikrokropel fazy rozproszonej (NH4NOiH20 = 85/15) 
na temperaturę krystali zacji azotanu(V) amonu 
Figure 2.2. The corelations between diameter o f dispersed phase (NH4NOiH20 = 85115) 
and crystallization temperature o f arnmonium nitrate(V) 
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Rys. 2.3. Wpływ zawartości emulgatora na temperaturę krystalizacji azotanu(V) amonu, 
roztwór NH4NO/H20 = 85115 
Figure 2.3. Influence of emulgator eontent on cystallization temperature o f aromoniurn nitrate(V), 
so1ution NH4NO/H20 = 85/15 

Podstawową metodą obniżania temperatury krystalizacji jest stosowanie mieszaniny utleniaczy. 
Autorzy pracy [3] podają zależność temperatury krystalizacji od zawartości NaN03 i KN03 w ma
trycy MWE (rys. 2.4) . 
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Rys. 2.4. Zależność temperatury krystalizacji emulsji od składu fazy rozproszonej 
l 'igure 2.4. Effect of sodium nitrate(V) and potassium nitrate(V) on crystallization temperature o f emulsion 

Z zależności przedstawionej na rysunku 2.4 wynika, że zawartość azotanu(V) sodu w fazie roz
puszczonej wynosząca około 20% obniża temperaturę krystalizacji do około -50°C. Natomiast ta
ka sama zawartość azotanu(V) potasu powoduje krystalizację w temperaturze około -38°C. 

Na rozpuszczalność azotanu(V) amonu oprócz temperatury również duży wpływ ma ciśnienie. 
W pracy l4] ładunki MWE o składzie[%]: azotan(V) amonu 65, azotan(V) sodu 15, woda 11, mo
nooleinian sorbitanu 2, elfacos ST-37 l, parafina 4 i szklane mikrosfery 2, umieszczano w bombie 
i obciążano podwyższonym ciśnieniem przez okres 5 minut. Następnie po 24 h badano zdolność do 
detonacji od spłonki nr 6 ładunków MWE o średnicy 4 i 5 cali oraz prędkość detonacji (tab. 2.1). 

Tabela 2.1. Wpływ ciśnienia na zdolność do detonacji od spłonki i prędkość detonacji MWE 
l . d l l Table 2.1. Cap sensitivity and detonation velocity resu ts on pressunse emu sion cxplosives 

Ciśnienie obciążąnia w bombie [psi] 

Parametr 

125 250 500 650 750 850 

l Zdolność do detonacji od spłonki + + - - - -
Prędkość detonacji [ms] 5000 5000 4650 3800 3400 1200 

Stosując metodę DSC opracowano ich termogramy w zakresie 30-:-150°C przy szybkości ogrze
wania 10°C/min (rys . 2.5) . Wyniki badań świadczą, że podwyższone ciśnienie niekorzystnie wpły
wa na właściwości badanego MWE, co świadczy o zmianach struktury (przypuszczalnie krystali
zacja części utleniaczy) a więc braku ich stabilności w warunkach podwyższonych ciśnień. 
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Rys. 2.5. Tennagram MWE bez obciążania podwyższonym ciśnieniem (l) i obciążeniu 750 psi (2) oraz 1000 psi (3) 
Figure 2.5. Heating thcrmograms on normai (l) and pressuri sed 750 psi (2), 1000 psi (3) emuls ion explosives 

3. AGLOMERACJA FAZY ROZPROSZONEJ 

Szczegółowe badania zmian rozmiaru cząstek fazy rozproszonej przeprowadzono w pracy [Tamura 
i in. 1984]. Badania wykonano dla dwóch odmian MWE, których początkowe wielkości fazy roz
proszonej , gęstości i składy ilustruje tabela 3.1. 

Tabela 3 .!.Składy i parametry testowanych MWE 
T bl 3 l C . . d f d a e .. ompositiOns an parameters o teste l . l . emu SIOTI expiOS!VeS 

Rozmiar cząstki 
Składniki [%) 

Nr Gęstość 

próbki 
fazy rozproszonej 

[g/cm3
] 

[l.tm) Utleniacze2 Woda Olej Emulgator 

l 0,371,5 (0,57 1
) 1,13 79,3 11,2 3,7 2,9 

2 0,572,5 ( l ,061
) 1,17 79 ,8 11,2 4,1 2,5 

gdzie: l - średm rozm1ar cząstki , 2 - azotan(V) amonu 1 azotan(V) sodu 
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Jako parametr stabilności A. Tarnura i inni przyjęli wielkość elementów fazy rozproszonej. Zmie

niali temperaturę kondycjonowania w zakresie 40-:-80°C oraz ilość cykli wygrzewania. Wyniki eks
perymentów ilustrują rysunki 3.1 oraz 3.2 . 
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Rys. 3.1 . Wpływ czasu składowania MWE w podwyższonej temperaturze 
na średnią wielkość cząstek fazy rozproszonej 
Figure 3. 1. V ariation of average particie size o f emulsion explosives dispersed phase 
with heating time in hot storage tests 
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Rys. 3.2. Wpływ ilości cykli wygrzewania na wielkość cząstek fazy rozproszonej 
Figure 3.2. Variation of average particie size with the number of cycles 
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Z danych przedstawionych na rysunkach 3.1 i 3.2 wynika, że podczas składowania a szcze
gólnie w przypadku drastycznych zmian temperatury otoczenia, następuje konglomeracja cząstek 
fazy rozproszonej. W efekcie tego procesu następuje zmniejszenie się powierzchni styku pomiędzy 
fazami organiczną i nieorganiczną, co powoduje obniżenie zdolności do detonacji i parametrów de
tonacyjnych MWE. 

PODSUMOW ANIE 

Struktura materiałów wybuchowych emulsyjnych może ulegać zmianom od momentu produkcji do 
czasu zdetonowania w otworach strzałowych. Jednak ogólnie uważa się, że należą do grupy naj
bardziej stabilnych górniczych MW. Przy optymalnej metodzie produkcji uzyskuje się mieszaniny, 
których trwałość, jak podają niektóre japońskie patenty, wynosi ponad 24 miesiące. Również z da
nych przedstawionych przez firmę Nitro Nobel wynika, że MWE są najbardziej stabilnymi górni
czymi MW (rys. 4.1). 
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R, s. 4.1. Wpływ czasu składowania górniczych materiałów wybuchowych na prędkość detonacji: 
a- MWE, b - dynamitów, c- MWZ 
Figure 4.1. Variation of industrial explosives detonation velocity with stoorage time: 
a- emulsion explosives, b- dynamites, c- slurry explosives 

Dobrąstabilność materiałów wybuchowych emulsyjnych osiąga się, spełniając szereg warunków: 
używanie czystych surowców w n i eciągłej fazie; 

- stosowanie wysokiej jakości komponentów fazy organicznej (oleje parafinowe i woski, dodatek 
polimeru zwiększającego stabilność); 
wybór odpowiedniego emulgatora, a właściwie mieszaniny emulgatorów (niektóre składniki og
raniczają wpływ emulgatora), emulgatory na bazie polimerów zwiększają wyraźnie stabilność; 

- odpowiednie reżimy procesu technologicznego (temperatura procesu, intensywność mieszania, itp.); 
- właśc iwa metoda sensybilizacji korelująca z metodą stosowania MWE. 

Jednak najlepszym rozwiązaniem problemu stabilności jest stosowanie MWE luzem. 

LITERATURA 

[l] Takeuchi T. i in. 1982: Emulsion Type Explosives. Kogyo Kayaku nr 43, 5, 285-294. 
[2] Hara Y. i in. 1985: Crystalization in Dispersed Phase ofW/0 Emulsion TL Kogyo Kayaku nr46, 3, 123-128. 
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of Ninth Symposium (International) on Detonation, Vol. l, Portland, August 28-September l, 272-278. 

Analysis of Emulsion Explosives Stability 

Emulsion explosives become a prevailing type of blasting explosives for use in quarries as well as 
for underground mines, since a few years . lt 's fundamental advantage, among the others, is very 
low sensitivity to external stimuli. This advantage makes comprehensive mechanization of Ioading 
process to be possible. However, because of its structure, emulsion explosives are regarded as 
quasislabie systems. For such systems, changes in physical and cheruical properties are possible, if 
not appropriate manufacture conditions occurred. These changes can cause decay of explosive pro
perties or - in extreme events - uncontrolled explosion. In the paper, basie factors that influence 
stability of emulsion explosives has been discussed. In summarization, the conditions, which have 
to be, fulfil, under which good stability of explosives analysed could be obtained, has been presented. 

Praca finansowana ze środków budżetowych w latach 2005-2007 jako projekt badawczy. 

Recenzent: dr hab. inż. Paweł Batko 
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Nowoczesna dyspozytornia jednym z najważniejszych elementów 
bezpieczeństwa na dole kopalni na przykładzie KWK "Jas-Mos" 

Mieczysław Lubryka, Piotr Bugla, Jerzy Śliwii'Iski 
JSW S.A. KWK "Jas-Mos ", Jastrzębie Zdrój 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono główne elementy systemu kontroli parametrów bez
pieczel'lstwa i procesów technologicznych zastosowane w KWK "Jas-Mos" po gruntownej moder
nizacj i urządzeń dyspozytorskich. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpiecze!'lstwo kopalni, kontrola parametrów bezpieczei1stwa i procesów 
technologicznych 

l. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW KONTROLI PARAMETRÓW 
BEZPIECZEŃSTW A I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W KWK "JAS-MOS" 

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w ostatnich latach kładzie się niezwykle duży 
nacisk na modernizację urządzel'l i układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i komfort pracy 
zatrudnionych pracowników [4]. Przykładem tego jest między innymi modernizacja układów kon
troli procesów technologicznych i parametrów bezpieczeóstwa w kopalni ,,Jas-Mos". W 2005 roku 
przeprowadzono gruntowną modernizację całej dyspozytorni zakładowej w szczególności w zakre
sie dyspozytorni metanometrycznej i stacji geofizyki górniczej. 

Parametry bezpieczei1stwa rejestrowane przez czujniki nie tylko zapewniają bezpieczeństwo za
trudnionych na dole pracowników, ale również podczas tragicznego wybuchu pyłu węglowego 
w 2002 roku w zasadniczy sposób przyczyniły się do wyjaśnienia przyczyn tego wypadku [5], jak 
również służą w wielu przypadkach do wyjaśniania wielu zjawisk [6] związanych np. z wydziela
niem się metanu z górotworu. 

1.1. Dyspozytornia zakładowa 

Kopalnia ,,Jas-Mos" posiada dyspozytornię zakładową, która wyposażona jest w następujące urzą

dzenia. 

1.1.1. Alarmowe urządzenia dyspozytorskie typu A UD-80 
Urządzenie AUD-80 posiada pojemność 240NN. Linie alarmowe z AUD poprzez bariery ochronne 
prowadzone są na dół, gdzie zakoi1czone są sygnalizatorami alarmowymi typu ASA, SA i SA W 
oraz do podstawowych obiektów na powierzchni, gdzie zakoi1czone są telefonami alarmowymi 
typu ATA 

1.1.2. Urządzenia dyspozytorsko-konferencyjne typu UDK 
Pojemność urządzenia dyspozytorsko-konferencyjnego wynosi 4x l lO NN. Urządzenie umożliwia 
bezpośrednie połączenie z centralą automatyczną, centralą dołową, wymaganymi obiektami na po
wierzchni i na dole oraz przy pomocy obwodów tranzytowych z ważnymi miejscami ciągu tech
nologicznego na dole. 
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1.1.3. Urządzenia kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa 
System kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa oparty jest na urządzeniach transmisji wie
lokrotnej typu FOD-900 o pojemności 30 torów transmisji po 30 nadajników. 

Informacje z dwustanowych czujników pracy maszyn związanych z procesem produkcji oraz pa
rametrami bezpiecze1'1stwa (praca wentylatorów. pomp, położenia tam wentylacyjnych, itp.) prze
syłane są przez system transmisj i wielokrotnej FOD-900 dwoma drogami: 
- do urządzenia ZPW i wyświetlane na tablicy synoptycznej; 
- do centralnego modułu pomiarowego CYKLOP systemu PANTOSKOP, skąd poprzez sieć Net 

Ware przesyłane są do komputerów systemu ZEFIR NT zabudowanych na stanowiskach dyspo
zytorów oraz osób kierownictwa i dozoru wyższego kierujących ruchem kopalni. 
Ciągła kontrola i rejestracja parametrów związanych z bezpieczeństwem kopalni w zakresie za

grożeń metanowych, automatycznej sygnalizacji u dyspozytora przekroczeń zadanych progów alar
mowych oraz automatycznego wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych oparta jest 
o centrale systemu telemetrycznego CST-40 o łącznej pojemności 400 kanałów. 

Pomiary parametrów przekazywane są z central poprzez centralny modół pomiarowy CMP sys
temu SWp.P do systemu ZEFIR NT oraz do modułu raportująco archiwizujący MRA. 

1.2. Dyspozytornia metanometryczna 

W skład dyspozytorni metanometrycznej kopalni ,,Jas-Mos" wchodzą następujące urządzenia i sys
temy: 
- dziesięć central systemu telemetrycznego typu CST -40 o łącznej pojemności 400 kanałów; 
- system wspomagania dyspozytora metanometrii typu SWp.P-3; 
- szafa badaniowa SZB l; 
- urządzenia zasilania podstawowego i rezerwowego, wspólne dla urządzeń dyspozytorni zakła-

dowej i metanometrycznej. 

Lokalizacja urządzeń i systemów dyspozytorni metanometrycznej 
Urządzenia dyspozytorni metanometrycznej umieszczone są na dwóch piętrach budynku dyspozy
torni zakładowej . 

Na pierwszym piętrze - w pomieszczeniu hali stojaków ustawione są stanowiska komputerowe 
obsługi systemu wspomagania dyspozytora SWp.P-3 (MAGIK, CYKLOP, HERMES) oraz szafa ba
daniowa SZB l. Na tym piętrze znajdują się również urządzenia zasi lania podstawowego i rezerwo
wego. 

Na drugim piętrze budynku w Dyspozytorni Metanometrycznej znajduje się dziesięć central sys
temu telemetrycznego typu CST -40. Zostały one zlokalizowane na wprost stanowiska dyspozytora 
metanometrii . Środkową część zajmuje stanowisko dyspozytorskie, wyposażone w pulpity sterow
nicze oraz komputery z monitorami. Nad centralami CST-40 na ścianie czołowej przed dyspozy
torem znajduje się tablica synoptyczna. 

1.2.1. Centrala systemu telemetrycznego typu CST-40 
Centrala systemu telemetrycznego CST-40 przeznaczona jest do ciągłej kontroli i rejestracji para
metrów związanych z bezpieczeństwem kopalni w zakresie zagrożeń metanowych i pożarowych , 

automatycznej sygnalizacji u dyspozytora przekroczeń zadanych progów alarmowych oraz automa
tycznego wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych. Centrala CST -40 pozwala na zdal
ną i automatyczną kontrolę zawartości metanu w powietrzu wentylacyjnym i rurociągach odmeta
nowania , prędkości powietrza, tlenku węgla . Możliwy jest również pomiar innych wielkości pod 
warunkiem, że zastosowane czujniki posiadają parametry dostosowane do pracy w przyjętej dla 

. . centrali konwencji . Z centralą może współpracować maksymalnie do 40 czujników dopuszczonego 
typu. Centrala systemu telemetrycznego CST-40 wykonuje automatyczne wyłączenia zasilania za 
pomocą podłączonych do linii urządzeń wyłączających poprzez programową matrycę wyłączeń. 
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Matryca ta prezentowana jest w formie graficznej umożliwiającej natychmiastową ocenę przez ope
ratora powiązań pomiędzy urządzeniami. 

Działanie centrali CST-40 polega na przekazywaniu informacji o atmosferze kopalni przez 
umieszczone pod ziemią czujniki, zamieniające wielkości fizyczne na sygnały elektryczne, modu
lowane częstotliwościowo. Sygnały te, przesyłane po liniach telemetrycznych, zostają w modułach 
linii centrali CST-40 poddane obróbce, a następnie zarejestrowane w rejestratorze komputerowym. 
W przypadkach przekroczeń dopuszczalnych parametrów atmosfery kopalnianej, system generuje 
sygnały alarmowe, które zostają wysyłane po tych samych liniach telemetrycznych do odbiorników 
alarmu, powodujących wyłączenie sieci energetycznej w zagrożonych rejonach kopalni. 

Praca systemu CST -40 oparta jest na okresowym zapytaniu o wartość pomiaru z poszczegól
nych czujników na dole kopalni lub w zagrożonych obiektach na powierzchni. W przerwach po
między pytaniami następuje ładowanie akumulatorów znajdujących się w czujnikach. Z tego powo
du praca czujników jest niezależna od zasilania elektrycznych urządzeń dołowych (czujniki zasila
ne są buforowo z powierzchni liniami pomiarowymi). Sygnalizacja alarmu lub ostrzeżenia następu
je w chwili przekroczenia lub spadku wartości mierzonej nastawionego progu. Generalnie w liniach 
pracujących z czujnikami niskich stężeń metanu i tlenku węgla sygnalizacja następuje po przekro
czeniu nastawionego progu, a w liniach z czujnikami wysokich stężeń metanu, prędkości powietrza 
czy różnicy ciśnień po spadku poniżej nastawionego progu. Ustawienia te można zmieniać przy kon
figuracji czujnika. 

Optyczna i akustyczna sygnalizacja oraz możliwość natychmiastowego odczytu stężenia meta
nu lub innej wielkości mierzonej w dowolnym punkcie pomiarowym pozwala na szybką lokaliza
cję miejsca i stopnia zagrożenia, a także pozwala na wyłączenie urządzeń elektrycznych pracują
cych w tych punktach. 

Normalnym stanem pracy centrali jest cykl automatyczny polegający na indywidualnym dla każ
dej linii zapytaniu czujnika o pomiar. Cykl ten w zależności od typu podłączonego czujnika trwa 
od 5 sekund do 4 minut. 

Cykl automatyczny danego czujnika może być przerwany w dowolnej chwili dla umożliwienia 
ręcznego zapytania czujnika i dokonania jego skalowania (dotyczy dotychczas używanych czujni
ków) lub doładowania akumulatora. W przypadku nowych typów czujników sygnał skalowania prze
syłany jest razem zsygnałem pomiarowym i nie ma konieczności wykonywania ręcznego zapytania. 

Zasada działania centrali polega na tym, że w trakcie zapytania o pomiar czujników następuje 
odwrócenie biegunowości prądu płynącego w linii (prądu, który normalnie doładowuje akumulator 
w przetworniku). Cały pomiar na jednym czujniku w zależności od typu trwa od 1-4 s. 

Centrala CST-40 zbudowanajest w formie wolnostojącej szafy. Wewnątrz stojaka zastosowano 
mieszaną konstrukcję typu panelowo-kasetowego. 

W skład centrali wchodzą następujące panele: 
- PK - panel komunikacji, 
- PM - panel monitora, 
- PR - panel rejestratora komputerowego, 
- PKL- panel klawiatury, 
- KL - 4 kasety linii po 10 modułów linii ML w każdym, 
- PZ - panel zasilacza. 

1.2.2. System wspomagania dyspozytora metanometrii SWjJ.P-3 
Zadaniem Systemu Mikroprocesorowego Wspomagania Dyspozytora Metanometrii SW).!P-3 jest 
prowadzenie ciągłej rejestracji danych z central telemetanometrycznych oraz wybranych sygnałów 
dwustanowych dotyczących bezpieczeństwa pracy w kopalni. System dostarcza dyspozytorowi 
metanometrii oraz kierownictwu szybkiej i dokładnej informacji o stanie zagrożenia w całej kopalni. 

System SW).!P-3 zbudowany jest w oparciu o Centralny Moduł Pomiarowy CMP/SW).!P-3 i Mo
duł Raportująco-Archiwizujący MRA. 
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Moduł Raportująco-Archiwizujący MRA/SW!lP-3 spełnia następujące funkcje: 
- zbierania danych analogowych z central metanometrycznych; 
- rejestracji danych na twardym dysku; 
- wprowadzania i wyprowadzania danych o konfiguracji czujników; 
- raportowania według zadanego przez operatora schematu na ekranie monitora lub drukarce; 
- obróbki danych w celu przedstawienia ich w postaci wykresów graficznych; 
- analizy wyników pomiarów w zadanym okresie czasu; 

Centralny Moduł Pomiarowy CMP/SW!lP-3 realizuje m.in. następujące funkcje: 
- zbierania danych z central metanometrycznych; 
- przesyłania danych do modułu MRA; 
- przekazywania danych analogowych do systemu ZEFIR. wyświetlanie na monitorze aktualnie 

występujących alarmów. 

1.2.3. Szafa badaniowa SZBI 
Szafa badaniowa SZBl umożliwia wykonywanie pomiarów parametrów linii pomiarowych ze wszyst
kich central telemetrycznych przyrządami iskrobezpiecznymi dopuszczonego typu. 

Szafa badaniowa SZB l wyposażona jest w 80 łączówek typu KRONE LSA-PLUS, umożliwia
jąc pomiar na 400x2 obwodach iskrobezpiecznych. 

Szafa ta znajdują się na pierwszym piętrze budynku dyspozytorni w pomieszczeniu hali stoja
ków. Dokładną lokalizacje przedstawia rysunek DPDM-05. 

1.2.4. Zasilanie podstawowe urządzeń dyspozytorskich i łączności 
Budynek Dyspozytorni Zakładowej zasilany jest z dwóch niezależnych linii jako: 
- zasilanie podstawowe oraz 
- zasilanie rezerwowe, 
przełączanych układem SZR. Z szafy SZR zasilane są odbiory "administracyjne" Budynku Dyspo
zytorni Zakładowej oraz rozdzielnie zasilania urządzeń i systemów dyspozytorskich. 

Urządzeniami gwarantującymi zasilanie po zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej są: 
- agregat prądotwórczy AP typu HE-P75El, 
- dwa zasilacze bezprzerwowe Cover ZP200 współpracujące z bateriami akumulatorów bezobsłu-

gowych EPLll 0-12. 
Układ sieci zasilania gwarantowanego obejmuje rozdzielnice R-2 i R-3, a zaczyna się odpływem 

z rozdzielnicy R-1. Jeden odpływ z rozdzielnicy R-1 przewidziany został do zasilania szafy SZR 
(sieć-agregat). Szafa SZR po zaniku napięcia w sieci uruchamia w sposób automatyczny agregat 
prądotwórczy AP. następnie po uruchomieniu agregatu przełącza odpływy na prace z agregatu. Sza
fa SZR jest w całości skonstruowana i zaprojektowana przez producenta agregatu. Agregat prądo
twórczy stanowi rezerwowe źródło zasilania urządzeń stacyjnych systemów dyspozytorni i łączno
ści. Agregat AP poprzez układ z szafy SZR zasila rozdzielnicę R-2. 

Rozdzielnica R-2 zasila: 
- urządzenia zasilające bezprzerwowo wszystkie urządzenia i systemy łączności (SCE 48-60/200, 

PZA 12-24/40); 
- zasilacze bezprzerwowe Cover ZP200); 
- układ obejściowy; 

- klimatyzatory dla urządzeń stacyjnych systemów dyspozytorskich i łączności . 

1.3. Stacja Geofizyki Górniczej 

Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej w KWK "Jas-Mos" wyposażonajest w następującą aparatu
rę geofizyczną i oprogramowanie służące do obserwacji stanu zagrożenia tąpaniami: 
- Obserwacja sejsmologiczna obszaru górniczego KWK "Jas-Mos" prowadzona jest przy pomo

cy aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i AS-l z urządzeniem transmisji sygnałów sejs-
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mo metrycznych typu TSS o pojemności 16 kanałów oraz aparatury typu "Górnik-l" o pojem
ności 6 kanałów. Aktualnie sieć sejsmologiczna składa się z 22 stanowisk sejsmometrów SPI-70 
i l sondy DLM2001 rozmieszczonych na różnych poziomach kopalni. Lokalizacja wstrząsów 
oraz wyznaczanie ich energii odbywa się za pomocą oprogramowania AS-2. ARAMIS-WIN. 
SEJSGRAM i MULTILOK. 
Obserwacja sejsmoakustyczna prowadzona jest przy pomocy aparatury typu ARES-3 o po
jemności 8 kanałów i ARES-5 o pojemności 8 kanałów . Obserwacją sejsmoakustyczną objęte 

będą roboty górnicze prowadzone w pokładach zaliczonych do zagrożonych tąpaniami zgodnie 
z ustaleniami Zespołu ds. Tąpań i Zwalczania Zagrożenia Zawałowego. Ocena stanu zagrożenia 
tąpaniam i odbywa się za pomocą oprogramowania ARES OCENA WIN i ANALIZA. 
Doraźnie wykonywane są pomiary wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej przy pomocy prze
nośnej aparatury typu WLIS. 

1.4. Łączność telefoniczna 

W KWK ,,J as-M os" zainstalowana jest centrala telefoniczna typu CKK-70 o pojemnościach 800/ 
/600NN. 

Do centrali dołączeni są: 
poprzez iskrobezpieczne abonenckie układy liniowe typu IAUL-CAMAC abonenci sieci doło
wej wyposażeni w aparaty iskrobezpieczne; 

- abonenci sieci powierzchniowej. 
Połączenia wychodzące od abonentów sieci dołowej jak również połączenia między abonenta

mi sieci dołowej realizowane są półautomatycznie, przy udziale obsługi stanowiska pośredniczą
cego wydzielonego do obsługi abonentów dołowych . 

PODSUMOW ANIE 

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. mają wieloletnie doświadczenie związane z zagroże
niem metanowym [l], [7] . Już na etapie budowy każdej z kopalń wszystkie pokłady zaliczano do 
IV kategorii zagrożenia metanowego- do tego zagrożeni a dostosowano metody eksploatacji i sto
sowane urządzenia oraz maszyny. Można pokusić się o stwierdzenie, że potrafiliśmy w tym zakre
sie opanować żywi o l, ponieważ przez wiele ubiegłych lat metan nie stworzył poważniejszego zagro
żenia, a modernizacja dyspozytorni metanometrycznej tylko zwiększa jeszcze to bezpieczeństwo. 

Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji pojawia się w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węg
lowej S.A. nowe, do tej pory nie znane zagrożenie- zagrożenie tąpaniami i pomimo stosowania naj
nowszj aparatury, zagrożenie to jest trudne do opanowania. 

Przeprowadzona modernizacja urządzeń kontroli parametrów bezpieczeństwa i parametrów pro
dukcji przeprowadzona w kopalni "Jas-Mos" dostosowała je do stanu dzisiejszej zaawansowanej 
techniki i pozwala zachov.ać możl i wie maksymalne bezpieczeństwo dla pracujących na dole. 

Trzeba mieć tylko przekonanie, że zaawansowana technika, nowe rozwiązania i bezawaryjne 
urządzenia zwyciężą z z siłami przyrody i ludzkimi błędami. 
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The Modem Dispatcher' s Office One o f the Most Important Elemen ts 
of Work Safety on the Example of "Jas-Mos" Hard-Coal Mine 

The paper features the main elements of security parameters and parameters of technological process
ses check system used in ,,Jas-Mos" hard-coal mine after thorough modernization of dispatcher's 
office equipment. 
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STRESZCZENIE: Zaprezentowano rozwiązanie kolei spągowej, której ciągnik jest wyposażony 
w podwójny układ napędowy- zębatkowy oraz konwencjonalny na koła jezdne. Pierwotnym źród
łem energii jest wysokoprężny silnik spalinowy. Napęd zębatkowy umożliwia transport dużych mas 
na nachyleniach do 30°. Napęd na koła jezdne pozwala ciągnikowi pracować jako lokomotywa szy
nowa do transportu po drogach poziomych lub nieznacznie nachylonych .. Kolej porusza się po ty
powym torze szynowym, który może być wyposażany w listwy zębate, układane w osi toru. Rozwią
zanie takie sprzyja ograniczaniu liczby przeładunków w podziemiach kopalń. Omówiono najważ
niejsze zagadnienia konstrukcyjne związane z układami napędowymi oraz z układem hamowania. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kolej spągowa, podwójny układ napędowy, zębatka, transport na nachy
leniach 

l. WPROW ADZENIE 

Ostatnie lata w polskim górnictwie węgla kamiennego charakteryzują się coraz bardziej zauważal
nym wzrostem aplikacji nowoczesnych rozwiązań środków transportowych o napędzie spalinowym. 
Oprócz czynników ekonomicznych ważnym atutem urządzeń z napędem spalinowym jest poprawa 
warunków BHP, głównie poprzez wyeliminowanie liny pędnej z wyrobiska transportowego, a tak
że umożliwienie podczas transportu bezpośredniej obserwacji zarówno trasy jezdnej jak i trans
portowanych urządzeń. Odzwierciedleniem tego trendu jest wdrożenie podwieszonych kolei, kolei 
spągowych , czy też lokomotyw z napędem spalinowym. Ciągniki spalinowe wdrożonych kolei spą
gowych poruszają s i ę na trasie podobnej do dotychczas stosowanej w kolejkach z napędem lino
wym lub elektrycznym. Jest to trasa, której szynę stanowi ceownik o wysokości 180 mm. W osi trasy 
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znajduje się zębatka, z którą współpracuje napęd ciągnika. Mamy zatem do czynienia ze specjali
zowanym urządzeniem wymagającym stosowania stosunkowo drogiej trasy jezdnej, niezależnie od 
nachylenia. na którym przemieszcza się ciągnik. 

Ten aspekt dotychczas stosowanych kolei spągowych skłonił do poszukiwania innych ekonomicz
nie uzasadnionych, rozwiązań mogących znaleźć uznanie użytkowników i zastosowanie w określo
nych warunkach górniczych. Wynikiem podjętych w CMG KOMAG oraz RFM RYFAMA S.A. 
prac jest nowatorskie rozwiązanie Szynowej Kolei Spągowej SKZ-81. Pod pojęciem tym mieści 
się ciągnik , specjalizowana platforma transportowa oraz trasa jezdna. Rysunek l przedstawia ciąg
nik SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym na torze testowym o nachyleniu 15° wyposażo
nym w zębatkę podczas prób w RFM RYFAMA S.A. 

Rys. l. Ciągnik SKZ-81 i fragment zębatki (z lewej) oraz proces testowania ciągnika 
na nachylonym stanowisku badań (z prawej) 
Figure l. View of SKZ-81 locomotive and part ofrack bar (on the left) 
and view o f tcsts o f locomotivc caiTied out on the inclined test stand (on the right) 

2. ASPEKTY KONSTRUKCYJNE PODWÓJNEGO NAPĘDU CIĄGNIKA SKZ-81 

Jako źródło energii pierwotnej w ciągniku zastosowano silnik spalinowy wysokoprężny firmy Volvo
Penta, z odpowiednio pogłębioną miską olejową, zapewniającą dobre jego smarowanie w warun
kach dużych przechyłów. Nie bez znaczenia dla doboru silnika były korzystne parametry toksycz
nych składników gazów spalinowych, ponieważ w kopalniach węgla nie można stosować kataliza
tora z uwagi na wysoką temperaturę jego pracy. Spaliny kierowane są do płuczki wodnej, gdzie 
wychwytywane są substancje smołowate, a następnie do iskrochronu, który zapobiega możliwości 
przedostania się ognia z procesu spalania w silniku na zewnątrz. Przewody wydechowe posiadają 
podwójne ścianki, pomiędzy którymi przepływa woda chłodząca w obiegu zamkniętym. 

Założono, że napęd zębatkowy będzie umożliwiał pokonywanie tras nachylonych do 30°, pod
czas gdy napęd adhezyjny (na koła), będzie stosowany przy nachyleniu do 4°. Na etapie koncep
cyjnym rozważano zastosowanie mechanicznego systemu przeniesienia napędu na dwa układy wy
konawcze, ale po opracowaniu pierwszych projektów uznano, że z uwagi na znaczny stopiei1 zło
żoności układu mechanicznego, korzystniejszym jest zastosowanie hydrostatycznego systemu prze
niesienia napędu do obydwu układów wykonawczych - napędu zębatkowego i napędu na koła. 
W przyjętym rozwiązaniu zespół pompowy napędzany silnikiem spalinowym, zasilający poszcze
gólne silniki hydrauliczne, jest wspólny dla obydwu układów napędowych. 
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Z uwagi na konieczność pokonywania zakrętów w płaszczyźnie poziomej o promieniu R = 4 m 
i pionowej R = 12 m, ciągnik o długości całkowitej ponad 7 m został podzielony symetrycznie na 
pięć brył połączonych ze sobą wieloma przegubami, z których dwa są przegubami kulowymi (rys. 2). 

Rys. 2. Podzial bryłowy ciągnika SKZ-81 
Figure 2. Division of SKZ-81 Jocomotive into solid components 

Bryła centralna (poz. l), mieści najistotniejsze zespoły, jak zespól silnika spalinowego wraz z uk
ładem dolotowym i wylotowym, zespół pompowy, zbiornik oleju hydraulicznego wraz z układem 
chłodzenia, system sterujących podzespołów hydraulicznych, układ mikroprocesorowego sterowa
nia, oraz układ wykonawczy napędu zębatkowego. Zespół przekładni GFT-110 napędu zębatkowe
go jest bezpośrednio zamocowany do napędowego kola sworzniowego współpracującego z zębatką 
ułożoną w osi toru jezdnego. 

Dwie bryły (poz. 2) to wózki skrętne rozmieszczone symetrycznie z prawej i lewej strony, którL' 
są połączone z bryłą centralną za pomocą przegubów sworzniowych I pozwalających na wzajemne 
skręcanie w płaszczyźnie poziomej. W wózkach są zlokalizowane układy wykonawcze napędów na 
koła jezdne na bazie zespołów hydrauliczno-przekładniowych GFT-13 (Rexroth), z których każdy 
napędza przyporządkowany jemu zestaw kołowy. Wózki skrętne posiadają własne przeguby w pła 
szczyźnie pionowej II, które za pomocą specjalnego łącznika są połączone z wózkami hamulco
wymi za pomocą przegubów kulowych III . Wózki hamulcowe (poz. 3) są wyposażone w kabiny 
operatorów, z których realizuje się sterowanie jazdą ciągnika w systemie jazdy z napędem zębatko
wym łub szynowym. Wpisywanie się ciągnika w zakręt o promieniu R = 4 m zilustrowano nary
sunku 3. 
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Rys. 3. Ciągnik SKZ-81 na zakręcie o promieniu R = 4 m 
Figure 3. SKZ-81 locomotive on a bend with a radiusof 4 m 

255 



Napęd zębatkowy ciągnika, znajdujący się dokładnie w środku jego długości, posiada możliwo
ść ruchu w pionie, dzięki czemu jego praca jest nadążna w odniesieniu do położenia zębatki wzglę
dem ciągnika. Właściwość ta wynika z konieczności korekty położenia napędu względem bryły 
ciągnika podczas przejazdów po trasie wypukłej lub wklęsłej. Przy przyjętym rozstawie osi kół na
pędu szynowego l= 1950 mm, na łuku wklęsłym lub wypukłym o promieniu R = 15 m oś koła na
pędowego zmienia wysokość swego położenia w zakresie +35 do -35 mm. Koło napędowe wypo
sażone jest w piętnaście sworzni z nałożonymi na nie tulejami, które mają bezpośredni kontakt 
z zębami zębatki . Ideę pracy koła napędowego przedstawiono na rysunku 4. 

Rys. 4. Schemat nadążnej pracy koła napędowego 
Figure 4. Diagram of drive wheel foliow-up operation 

Koło napędowe posiada dwie tarcze boczne, które toczą się po listwach bocznych zębatki uło
żonej w torowisku. To właśnie listwy boczne zębatki, na których toczy się koło napędowe wymusza
ją odpowiednie jego położenie względem zębów zębatki. Współpracę koła sworzniowego z zębat
ką zrealizowano w sposób, umożliwiający znaczące zredukowanie siły składowej reakcji o kierun
ku pionowym powstającej w wyniku zazębiania się kolejnych sworzni. Osiągnięto to na drodze do
boru kształtu zębów zębatki oraz średnicy koła napędowego metodą komputerowej analizy pracy 
zazębienia oraz badań na specjalnym stanowisku, wykonanym w skali 1:1, gdzie pracę zazębienia 
badano pod kątem sił reakcji przy zmiennych podziałkach zębów mogących wystąpić na łączeniach 
odcinków zębatek. Koło napędowe wyposażone jest w piętnaście sworzni z tulejami, które mogą 
się na tych sworzniach podczas współpracy z listwą obracać, co również wpływa na redukcję skła
dowej siły reakcji o kierunku pionowym. Sprawność przeniesienia napędu wskutek poczynionych 
zabiegów wzrosła o kilka procent. Należy jednak zauważyć, że ruchomy w pionie zespół napędo
wy, posiada ograniczoną masę i nie gwarantuje przeciwdziałania tendencji wyzębiania się podczas 
pokonywania pracy na stykach zębatek gdzie podziałka zębów może być zwiększona lub zmniejszo
na o kilka milimetrów. W związku z tym zastosowano dodatkowy siłownik pionowy, rozparty po
między zespołem napędowym a konstrukcją ciągnika. Siłownik zapewnia możliwość dopasowania 
się wysokości położenia zespołu napędowego wskutek kontrolowanego przepływu oleju pod ok
reślonym ciśnieniem do lub z komory podtłokowej tego siłownika. W przypadku, gdy pojawi się 
zbyt duża siła reakcji pionowej, dławik ogranicza swobodny przepływ dużej ilości cieczy do zbior
nika wyrównawczego, dzięki czemu reakcja siłownika przeciwdziała wyzębieniu się zespołu napę
dowego z zębatki. 

Zestawy kołowe umieszczone w dwu wózkach skrętnych podczas jazdy na odcinkach pozio
mych są napędzane, podczas gdy zespół napędu zębatkowego pozostaje unieruchomiony i podnie
siony na maksymalną wysokość za pomocą siłownika. Rozwiązanie konstrukcyjne napędu zębat
kowego pozwoliło na nie stosowanie podchwytów ciągnika bezpośrednio w sąsiedztwie koła na
pędowego, z uwagi jednak na bezpieczeństwo pracy na nachyleniach, podchwyty zlokalizowano 
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w wózkach hamulcowych w strefie pracy układów hamulcowych. Dotychczasowe rozwiązania ko
lejek spągowych wymagają stosowania specjalnej trasy, wykonywanej z ceowników (zwykle o wiel
kości 180), które umożliwiają współpracę z podchwytami rolkowymi, zabezpieczającymi ciągnik 
i platformy transportowe. Tymczasem zwykłe szyny, na których porusza się ciągnik SKZ-81 nie stwa
rzają takiej możliwości. W związku z tym, listwom bocznym zębatki, po których toczy się koło na
pędu zębatkowego, przypisano dodatkową funkcję , współpracy z podchwytami wózków hamulco
wych. Lokalizacja podchwytów w wózkach hamulcowych jest niezbędna, ponieważ podczas hamo
wania awaryjnego lub postoju ciągnika na nachyleniu zapobiegają one wyzębieniu się układów ha
mulcowych z zębatki. Podchwyty mają formę ułożyskowanych bębnów z obrzeżami i są umiesz
czone obrotowo na jezdnych zestawach kołowych wózków hamulcowych. dzięki czemu podczas 
jazdy na trasie poziomej mogą być schowane poprzez obrót o 90°. Zespoły hamulcowe są zabudo
wane pomiędzy zestawami kołowymi , dzięki czemu podczas hamowania są one zabezpieczone przed 
wyzębieniem z zębatki, za pomocą podchwytów. Zespoły hamulcowe są wyposażone w dziewię
ciosworzniowe koła zazębiające się z zębatką i powiązane kinemaŁycznie z hamulcami wieJotar
czowymi (rys. 5). 
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Rys. 5. Budowa zębatkowego zespołu hamulcowego 
Figure 5. Construction o f rack-and-pinion braki n g system 
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Podczas jazdy ciągnika hamulce wieletarczowe są hydraulicznie odhamowane, wobec czego 
koła sworzniowe układów hamulcowych nie stwarzają dodatkowego oporu ruchu maszyny. W sy
tuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy zębatkowej, tj. 1,4 m/s, wskutek np. awarii uk
ładu hydraulicznego, układ sterowania maszyny aktywuje hamulce wielotarczowe. Zahamowanie 
hamulców spowoduje przekazanie momentu hamowania na koło sworzniowe i w efekcie zatrzy
manie ciągnika. Hamulce są tak dobrane, aby moment hamowania zapewniał zatrzymanie składu 
transportowego wraz z ładunkiem, na największym nachyleniu. Oczywiście w czasie jazdy bez udzia
łu zębatki omówione wyżej hamulce nie działają, ponieważ koła sworzniowe nie mają kontaktu 
z zębatką. Do napędu adhezyjnego zastosowano dwa zespoły napędowe jazdy szynowej, co było 
konsekwencją hydraulicznego systemu przeniesienia napędu. Zespoły te mieszczą się w wózkach 
skrętnych ciągnika i są zintegrowane z osiami zestawów kołowych. Na osiach zestawów kołowych 
zabudowano również hamulce wielopłytkowe, których przeznaczeniem jest hamowanie awaryjne 
po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości 5 m/s. Również w czasie postoju ciągnika hamulce te są 
zahamowane. Należy podkreślić, że zarówno hamulce zębatkowych zespołów hamulcowych, jak i ha
mulce zestawów kołowych są zasilane wspólnym obwodem hydraulicznym, ponieważ ich równo
czesne działanie nie zakłóca procesu hamowania. Zauważmy, że na trasie poziomej pozbawionej 
zębatki, uaktywnienie hamulców zębatkowych nie niesie żadnego skutku dla hamowania zestawa
mi kołowymi. 
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PODSUMOW ANIE 

W ciągniku kolei SKZ-81 zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań, głównie w obszarze ciąg
nika spalinowego. Umożliwiają one jazdę ciągnika zarówno na dużych nachyleniach przy współ
pracy z zębatką, oraz jazdę na drogach poziomych bez udziału zębatki. Zatem ciągnik może pełnić 
funkcję lokomotywy dołowej . Możliwy staje się bez przeładunkowy transport ciężkich i wielkoga
barytowych maszyn i urządzeń od szybu do miejsca przeznaczenia. 

Z uwagi na możliwość stosowania w układzie jazdy z napędem zębatkowym przekładni o róż
nych przełożeni ach możliwy jest dobór siły napędowej do różnych nachyleń oraz wielkości trans
portowanych mas, w poszczególnych kopalniach. 

Hydrostatyczne przeniesienie napędu ułatwiło niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Przykłado
wo nadążny ruch pionowy koła sworzniowego względem poziomu zębatki, jest możliwy dzięki po
datności przewodów hydraulicznych, a zmiana kierunku jazdy na przeciwny wymaga jedynie prze
sterowania odpowiednich zaworów hydraulicznych, podczas gdy w rozwiązaniu mechanicznym 
konieczne byłoby zastosowanie przekładni rewersyjnej i systemu sprzęgieł do ich sterowania. 

Pierwszy egzemplarz ciągnika kolei spągowej SKZ-81 został wdrożony w KWK "Bielszowice". 
Z uwagi na mniejsze niż maksymalne nachylania, zastosowano w napędzie zębatkowym ciągnika 
przekładnię o przełożeniu i = 147, które jest przełożeniem pośrednim w gamie oferowanych prze
lożeń do jazdy na nachyleniach. 
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State-of-the-Art Solution of Floor-Mounted Railway 
of a Dual Driving System 

Floor-mounted railway, which locomotive is equipped with a dual driving system- rack driving 
system and conventional driving system based on wheels- was presented in the paper. Diesel engi
ne i s a source of primary energy. Rack driving system enables transportarion of big weight on incli
nations up to 30°. Driving system based on wheels allows the locomotive to operate as rai! Jocomo
tive for transportarion on horizontal or slightly inclined tracks. The railway moves on a typical rail
way track, which can be equipped with rack bars mounted along a track axle. Such solution helps 
to reduce the load transferring points in the mine underground. The most important design issues 
associated with driving systems as well as braking system were discussed. 

Recenzent: dr inż. Piotr Kulinawski 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Eksploatacja łańcuchów ochronnych kół samojezdnych 
maszyn górniczych na przykładzie doświadczeń 
0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" KGHM "Polska Miedź" S .A. 

Stanisław Krawczyk 
KGHM ., Polska Miedź" S.A. O!ZG .,Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie 

STRESZCZENIE: Referat omawia problematykę wykorzystania łańcuchów ochronnych kół , któ
rych zastosowanie, co stwierdzono na podstawie badań, testów oraz doświadczeń z kilkuletniej eks
ploatacji, stało się jednym ze sposobów obniżenia kosztów eksploatacji maszyn górniczych na pod
woziu oponowym, a tym samym obniżenia kosztów wydobycia złoża rudy miedzi w podziemnych 
zakładach górniczych. Ideą stosowania łańcuchów ochronnych kół jest przede wszystkim przedłu
żenie żywotności opon pracujących w trudnych i ekstremalnych warunkach, wykorzystując najważ
niejszą ich cechę - właściwości ochronne. Mają one za zadanie chronić nie tylko część bieżnikową 
opony, ale przede wszystkim jej ściany boczne. 

Oprócz przedłużenia żywotności opon, stosowanie łańcuchów ochronnych przynosi również is
totne dodatkowe korzyści, a mianowicie: 
- poprawę właściwości trakcyjnych maszyn; 
- zwiększenie wydajności maszyn; 
- poprawę bezpieczeństwa pracy; 
- zwiększenie dyspozycyjności maszyn poprzez zmniejszenie ich postojów w wyniku uszkodzeó 

i przebić opon; 
- umożliwienie pracy maszyn na podwoziu oponowym w ekstremalnych warunkach. 

Referat przedstawia również obliczenie efektywności i opłacalności stosowania łańcuchów . 

SŁOWA KLUCZOWE: Łańcuchy ochronne kół górniczych maszyn samojezdnych, efektywność 
i opłacalność stosowania łańcuchów, koszty wydobycia rudy 

l. WSTĘP 

W górniczych zakładach podziemnych i odkrywkowych, kamieniołomach, czy też na hałdach po
hutniczych można od niedawna spotkać nowe rozwiązania techniczne obniżające koszty eksploa
tacji stosowanych tam maszyn ciężkich na podwoziu oponowym, a tym samym koszty wydobycia 
urobku oraz eksploatacji surowców drogowych. Jedną z takich właśnie nowości są łańcuchy och
ronne montowane na koła maszyn, gdzie korzyści vynikające z ich zastosowania znane są dobrze 
na świecie, a od kilku lat również i na rynku krajowym. 

Ideą stosowania łańcuchów ochronnych kół jest przede wszystkim przedłużenie żywotności opon 
pracujących w trudnych i ekstremalnych warunkach, wykorzystując najważniejszą ich cechę- wła

ściwości ochronne. 
Ła11cuch ochronny najprościej opisać można jako gęstą siatkę obejmującą wszystkie newralgicz

ne części opony. Ma ona za zadanie chronić nie tylko część bieżnikową opony, ale przede wszyst-.. 
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kim jej ściany boczne, najbardziej narażone na nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. Materia
łem, który gwarantuje uzyskanie takiego efektu to wysoko jakościowa stal hartowana do optymal
nej twardości zapewniającej maksymalną odporność na ścieranie. 

Biorąc pod uwagę koszty zakupu. serwisowania, regeneracji, utylizacji oraz koszty związane 
z przestojami spowodowanymi uszkodzeniami, opony przemysłowe są obecnie jednym z głównych 
elementów w bardzo dużym stopniu wpływającym na koszty eksploatacji maszyn. A według wska
zań producentów, łańcuchy ochronne, które stanowią około 5% wartości maszyny, mogą obniżyć 
jej koszty eksploatacji nawet o ponad 25%. 

Założone korzyści wynikające z zastosowania łańcuchów ochronnych kół to przede wszystkim 
kilkukrotne przedłużenie żywotności opon oraz korzyści dodatkowe, a mianowicie: 
- poprawa właściwości trakcyjnych maszyn ; 
- zwiększenie wydajności maszyn; 
- poprawa bezpieczeństwa pracy; 
- zwiększenie dyspozycyjności maszyn poprzez zmniejszenie postojów SMG w wyniku uszko-

dzeń i przebić opon; 
- umożliwienie pracy SMG na podwoziu oponowym w ekstremalnych warunkach. 

Dzięki stosowaniu specjalnych stopów stali oraz procesom utwardzenia powierzchniowego ży
wotność łańcuchów ochronnych kół może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy godzin pracy. 
Zależy to oczywiście od wielu czynników, takich jak rodzaj skały i jej właściwości fizyko-mecha
nicznych, wielkości maszyny, długości cyklu pracy, itp . Ważnym elementem jest również właści

wy dobór ogniw tworzących bieżnikową część łańcuchów ochronnych, innych dla skał miękkich , 

innych dla skał twardych. To właśnie ogniwa, jak i system siatki łańcucha gwarantują użytkowni
kowi maszyn osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. 

1.1. Rodzaje siatek łańcuchów ochronnych kół 

Obecnie najczęściej stosowanymi układami ogniw są trzy rodzaje siatek skonstruowanych przez wio
dących producentów łańcuchów ochronnych. 
a) Standardowy czworokątny układ ogniw wpływający na optymalną ochronę opony na najbar

dziej ostrej skale. 

Rys. l. Czworokątny układ ogniw 
Figure l. Quadrangular chain links configuration 
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b) Sześciokątna siatka wpływająca na polepszenie trakcyjności, przy jednoczesnej ochronie opony, 
a przeznaczona do maszyn poruszających się z większymi prędkościami. 

Rys. 2. Sześciokątny układ ogniw 
Figure 2. Hexagonal chain links eonfiguralian 

c) Zbudowana z 10 ogniw sześciokątna siatka łańcucha zapewniająca najlepsze właściwości trak
cyjne w warunkach wymagających zwiększonej przyczepności. 

Rys. 3. Sześciokątny siatka lańcucha 
FigUI·e 3. Hexagonal chain grid 

1.2. Rodzaje ogniw łańcuchów ochronnych 

Aktualnie na rynku można spotkać kilkanaście rodzajów ogniw stosowanych w ła1'lcuchach ochron
nych kół. Dla przykładu zaprezentowano poniżej ogniwa najczęściej stosowane w kopalni rud mie
dzi KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie. 
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a) Kute ogniwo o dużej masie przeznaczone do ekstremalnych aplikacj i na najtwardszej skale. 

Rys. 4. Ogniwo Compact produkcji Pewag Austria GmbH 
Figure 4. Compact link o f Pewag Austria GmbH 

b) Kute ogniwo typu Rock, przeznaczone do aplikacji podziemnych i innych ekstremalnych warun
ków. Posiada zwiększoną przyczepność i odporność na ścieranie dzięki "tarasowej" powierzchni. 

Rys. 5. Ogniwo Multistep produkcji Pewag Austria GmbH 
Figure 5. Multistep link of Pewag Austria GmbH 

c) Kute ogniwo przeznaczone do zastosowania na wszystkich rodzajach skał. 

Rys. 6. Ogniwo Granile produkcji Pewag Austria GmbH 
Figure 6. Grani te link of Pewag Austria GmbH 
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1.3. ?odstawy doboru łańcucha ochrollilego 

Zasadniczym celem jest takie dobranie łańcucha, aby zagwarantować równomierne zużywanie się 
elementów łańcucha (ogniw łączących i bieżnych),maksymalnie długi okres eksploatacji oraz opty
malne własności trakcyjne. 

Na rysunku 7 przedstawiono niezbędne odległości do montażu łatkuchów ochronnych w ma
szynach przemysłowych. 
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Rys. 7. Odległości niezbędne do instalacji łańcuchów ochronnych 
Figw·c 7. Minimał installation distances o f protection chains 

Dla odpowiednich wymiarów ogniw łączących, średnicy druta (d) i średnicy samego ogniwa (D), 
wyznaczono minimalne odległości umożliwiające prawidłowy montaż i, co za tym idzie, optymal
ną eksploatację łatkuchów ochronnych. Wymiar (M) to najmniejsza odległość pomiędzy powierzch
nią bieżnika opony a błotnikiem. Wymiar (F) to najmniejsza odległość pomiędzy krawędzią bocz
ną opony a ramą maszyny. Wymiar (R) to najmniejsza odległość pomiędzy oponami bliźniaczymi . 

Podczas użytkowania łańcuchów ochronnych najczęściej można spotkać się z pęknięciami, ro
zerwaniem ogniw lub pierścieni łańcucha, które wymagają natychmiastowej wymiany oraz rozluź

nieniem łańcucha na kole, co podlegać powinno naciągnięciu lub też odpowiedniemu skróceniu. 
Pod łańcuchy ochronne powinno się stosować opony o jak najlepszej jakości, zarówno co do ma

teriału, jak i wykonania. Parnięlać należy przy tym, że łańcuchy chronią ogumienie przed nadmier
nym zużywaniem bieżnika i uszkodzeniami mechanicznymi, lecz nie przed starzeniem się i zmę
czeniem. 

2. EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA ŁAŃCUCHÓW OCHRONNYCH 

W Oddziale Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" koncernu KGHM ,,Polska Miedź" S.A. już 
od kilku lat stosowane są lańcuchy ochronne kół z oponami wielkogabarytowymi, w szczególności 
o rozmiarach 17,5-25 i 20,5-25. Instalowane są one przede wszystkim w maszynach załadowczo
odstawczych, tj. w ladowarkach łyżkowych i wozach dostawczych pracujących przy załadunku i od
stawie urobku. 

Efektywność i opłacalność stosowania łańcuchów ochronnych na kola określa się na podstawie 
tzw. wskaźnika efektywności i wskaźnika opłacalności, które porównują koszty eksploatacji zesta
wu opony pracującej wraz z łańcuchem ochronnym i koszty eksploatacji opony bez łańcucha och
ronnego. 
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W związku z tym, że istnieją dwa możliwe warianty montażu łańcuchów ochronnych na koła 
samojezdnych maszyn górniczych, tj.: 
- montaż łm'lcucha ochronnego na oponę nową; 
- montaż łańcucha ochronnego na oponę o 50% stopniu zużycia , ale bez uszkodze1'1 mechanicz-

nych, 
zostaną wyznaczone dwa wskaźniki efektywności i dwa wskaźniki opłacalności, dotyczące powy
żej przedstawionych wariantów, z założeniem, że w przypadku stosowania opon o 50% stopniu zu
życia koszt eksploatacji opony jest proporcjonalny do jej zużycia i wynosi 50% kosztów eksploata
cji opony nowej . 

2.1. Wskaźnik efektywności stosm-<,iallia łańcuchów ochronnych 

2.1.1. Wymaczenie przebiegów 
a) Opony nowej : 

b) Zestawu składającego się z lańcucha i nowej opony: 

c) Zestawu składającego się z łańcucha i opony używanej: 

gdzie: P0 - średni przebieg opony, PL- średni przebieg łańcucha ochronnego. 

2.1.2. Wymaczenie wskaźnika efektywności 
a) Zestawu składającego się z lańcucha i nowej opony: 

p p 
W _ ZNO _ ___.1., 
E----

pNO Po 

b) Zestawu składającego się z łańcucha i opony używanej: 

WE= Pzuo = (0,5 ·P0 )+PL 

PNo Po 

Wskaźnik WE większy od l wskazuje na efektywność stosowania łańcuchów ochronnych. 

2.1.3. Wskaźnik efektywno.~ci 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Z prowadzonej w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" obserwacji eksploatacji opon wielkogabaryto
wych i łańcuchów ochronnych o rozmiarach 17,5-25 i 20,5-25 zabudowanych w samojezdnych ma
szynach górniczych załadowczo-odstawczych pracujących w oddziałach wydobywczych określono 
średnie przebiegi opon do zużycia normalnego lub też uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użyt
kowanie oraz średnie przebiegi łańcuchów ochronnych do całkowitego ich zużycia. 
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Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wskaźniki efektywności stosowania lańcuchó\ · 
ochronnych WE, które podano w tabeli l. 

Tabela l. Średnic wskaźniki efektywności 
T bl l A ff a e veragc e I Ciency rates 

Rozmiar 
Łańcuch ochronny zabudowany na: 

zestawu 
oponie nowej oponie w 50% zużytej 

17,5-25 2,7 3,2 

20,5-25 3,0 3,5 

20,5-25* 1,5 2,0 

*dotyczy wozow odstawczych. 

Wyniki przedstawione w tabeli l wskazują jednoznacznie, że obydwa warianty stosowania łań
cuchów ochronnych, na ogumienie nowe, jak i o 50% stopniu zużycia, wykazują efektywność sto
sowania ochrony kół. Jednakże, jak można było się domyślać lepszą efektywność posiada wariant 
zabudowy łańcucha ochronnego na oponę o 50% stopniu zużycia. Należy w tym miejscu dodać, że 
w większości przypadków pomimo całkowitego zużycia łańcuchów ochronnych opony eksploatowa
ne pod nimi nadawały się do dalszego użytkowania w drugim cyklu. 

Szczegółowa analiza danych w przypadku stosowania pod lańcuchy ochronne używanych opon 
wykazała wskaźniki efektywności dotyczące podstawowych dostawców ogumienia w 0/ZG "Pol
kowice-Sieroszowice" przedstawione na rysunku 8. 

6 Wskaźnik -----------------------, 

5 

4 

3 

2 

1 
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17,5-25 20,5-25 

4,8 

DMchelin 

D Bridgestone 

Storril 

Rys. 8. Wskaźniki efektywności stosowania łańcuchów według producentów chronionych opon 
FigUJ·e 8. Chain use efficiency rates of protection tires according to manufacturers 

Z powyższego wynika, że najlepszy wskaźnik efektywności uzyskuje się stosując ochronę łań
cuchami opony produkcji krajowego producenta - firmy Stomil. Korzystna efektywność zestawu 
składającego się łańcuchów ochronnych z oponami produkcji Stomil wynika z tego, że ogumienie 
to bez ochrony charakteryzuje się najkrótszą żywotnością spośród obserwowanych opon. 
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Uwzględniając natomiast następny cykl pracy nowego łańcucha ochronnego zabudowanego na 
ogumienie eksploatowane w pierwszym cyklu to wyniki dotyczące wskaźników efektywności przed
stawiono na rysunku 9. 

12 Wskaźnik ------------------=-=---..., 
cfcktywn. 9,7 
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Rys. 9. Wskaźniki efektywności dla dwóch cykli pracy łańcuchów wcdlug producentów chronionych opon 
Figure 9. Efticiency rates ofprotcction tires for two chain duty cycles according to manufacturers 

Z powyższego wynika, że stosując jako zabezpieczenie opon łańcuchy ochronne można zastą
pić od 3, w przypadku jednego cyklu żywotności lańcucha ochronnego, do nawet 10 sztuk opon 
w przypadku dwóch cykli pracy łm'lcuchów ochronnych. 

2.2. Wskaźnik opłacalności stosowania łańcuchów ochronnych 

2.2.1. Wyznaczenie kosztów eksploatacji 
a) Opony nowej : 

b) Zestawu składającego się z łańcucha i nowej opony: 

c) Zestawu składającego się z lańcucha i opony używanej: 

Kzuo = (0,5 · K 0 ) + KŁ +KoŁ 

(6) 

(7) 

(8) 

gdzie: K0 - średni koszt zakupu opony, KŁ- średni koszt zakupu łańcucha ochronnego, KN- koszt 
naprawy (regeneracji) opony, Kp-koszt awaryjnego postoju maszyny w wyniku awarii ogumienia, 
KoŁ- koszt obsługi łańcucha ochronnego (głównie skracanie łańcucha w wyniku eksploatacji). 

2.2.2. Wyznaczenie kosztów jednostkowych eksploatacji 
a) Opony nowej: 
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b) Zestawu składającego się z łar1cucha i nowej opony: 

KzNo 
kzNo =--

PzNo 

c) Zestawu składającego się z lańcucha i opony używanej: 

2.2.3. Wyznaczenie wskaźnika opłacalności 
a) Zestawu składającego się z łańcucha i nowej opony: 

b) Zestawu składającego się z łańcucha i opony używanej : 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

Wskaźnik W0 mniejszy od 100% wskazuje na opłacalność stosowania łańcuchów ochronnych, 
a różnica do 100% określa poziom oszczędności. 

2.2.4. Wskaźnik opłacalności 
Na podstawie uzyskanych wyników z obserwacji, uwzględniaj ąc ceny jednostkowe obowiązujące 
w 2006 roku, wyznaczono podane tabeli 2, wskaźniki opłacalności stosowania łańcuchów ochron
nych W0 w odniesieniu do eksploatacji opony niechronionej. 

Tabela 2. Średnie wskaźniki opłacalności 
.. b'l Table 2. Averagc prolita 1 ity rates 

Rozmiar La1\cuch ochronny zabudowany na: 

zestawu 
oponie nowej oponie w 50% zużytej 

17,5-25 113.9% 82,7% 

20,5-25 100,9% 73,8 % 

20,5-25* 141 ,5% 84,4% 
' "dotyczy wozow odstawczych. 

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują, że pomimo wykazywania przez dwa warianty efek
tywności stosowania łańcuchów ochronnych, to tylko wariant, w którym zostały zastosowane łań
cuchy ochronne na opony używane wykazuje opłacalność, a poziom oszczędności w zależności od 
rozmiaru chronionego ogumienia wynosi od 15,6 do 26,2%. 

Porównanie wskaźników opłacalności dotyczących stosowania pod łańcuchy ochronne opon pod
stawowych dostawców ogumienia w 0/ZG ,J>olkowice-Sieroszowice" przedstawiono na rysunku 10. 
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Rys. 10. Wskaźniki opłacalności stosowania łańcuchów według producentów chronionych opon 
Figure 10. Chain use profitability ratcs ofprotection tires according to manufactures 

Z przedstawionych na rysunku 10 wartości wskaźników wynika, że w przypadku opon o roz
miarach 17,5-25 poprzez ochronę lańcuchami ochronnymi kół osiąga się porównywalne wskaźniki 
opłacalności. W przypadku zaś opon w rozmiarze 20,5-25, największe oszczędności, dochodzące 
nawet do 43,6%, uzyskuje się stosując pod lańcuchami ochronnymi opony produkcji krajowego pro
ducenta- firmy Stomil. Taki wynik jest efektem niższej ceny jednostkowej, która w stosunku do 
opon importowanych jest niższa o około 15C:O. 

3. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ŁAŃCUCHÓW OCHRONNYCH 
W KGHM ,,POLSKA MIEDŹ" S.A. 0/ZG ,,POLKOWICE-SIEROSZOWICE" 

W Oddziale Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" KGHM "Polska Miedź" S.A. eksploato
wanych jest około 50 samojezdnych maszyn górniczych z nałożonymi na kołach łańcuchami och
ronnymi. Największą ilość stanowią łaJkuchy chroniące opony wielkogabarytowe o rozmiarze 20,5-25, 
zamontowane na kołach przede wszystkim w ładowarkach łyżkowych oraz w wozach odstawczych. 
Niekiedy zachodzi również potrzeba zamontowania łańcuchów ochronnych na koła innych maszyn 
górniczych, np. samojezdnych wozów do obrywki. 

Rys. 11. Ładowarka łyżkowa typu LKP-0901 produkcji DFM Zanam-Legmet z kołami 20,5-25 
chronionymi łańcuchami 5quare Multistep 161185 produkcji Pewag Austria GmbH 
FigUI·c 11. LKP-0901 loader with 20,5-25 size tires protected 
by 5quare Mu1tistep 161185 chains ofPewag Austria GmbH 

268 



Rys. 12. Przednia oś wozu do obrywki typu SWB-2NCW produkcji DFM Zanam-Legmet 
z kołami 20,5-25 chronionymi łańcuchami Square Multistep 16/18S produkcji Pewag Austria GmbH 
Figure 12. Front axe of SWB-2NCW machine produced by DFM Zanam-Legmet 
with 20,5-25 size tires protected by Square Multistep 16!18S chains o f Pewag Austria GmbH 

Rys. 13. Koło o rozmiarze 20,5-25 wozu dostawczego typu CB-4PCK produkcji DFM Zanam-Legmet 
chronione łańcuchem Hexa Granite 14 produkcji Pcwag Austria GmbH 
Figure 13. 20,5-25-size wheel ofCB-4PCK delivery machine production ofDFM Zanam-Legmet 
protected by Hexa Grani te 14 chain of Pewag Austria GmbH 

Dzięki regularnym kontrolom pod ziemią oraz zebranym od bezpośrednich użytkowników infor
macjom, producenci łańcuchów ochronnych na bieżąco udoskonalają i modyfikują specjalne roz
wiązania zastosowane w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. umożliwiające wydłużenie czasu 
ich użytkowania, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacj i. W celu przedłużenia żywotności łań
cuchów wprowadzono między innymi pierścienie o rozmiarze 18x64 mm w miejsce dotychczaso
wych 16x54 mm, a w celu zagęszczenia siatki bieżnikowej łańcucha zmieniono pierścienie 18x64 mm 
na 18x54 mm. Zagęszczono również siatki boczne łańcuchów poprzez zastosowanie dodatkowych 
pierścieni. 
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W chwili obecnej w kopalni ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" w wytypowanych oddziałach wydo
bywczych przeprowadzane są obszerne testy eksploatacyjne, które mają na celu jednoznacznie po
twierdzić zasadność stosowania łańcuchów ochronnych na koła samojezdnych maszyn górniczych. 
Testy te obejmują obserwacje typów i rodzajów łańcuchów wybranych producentów, a także róż
nych rodzajów bieżników wytypowanych producentów opon. Testy odbywają się w konfiguracji 
umożliwiającej późniejszą obiektywną ocenę wyników. W trzech różnych miejscach kopalni, tzn . 
na różnych polach eksploatacyjnych, testowane sąjednocześnie trzy tzw. zestawy badawcze, skła
dające się z trzech ładowarek łyżkowych . W jednej zainstalowano parę łańcuchów ochronnych fir
my Pewag Austria GrnbH, w drugiej parę łańcuchów ochronnych firmy Erlau AG, a trzecia łado
warka użytkowana jest z niechronionymi oponami wielkogabarytowymi. Testy zostaną zakończo
ne w momencie całkowitego zużyci a lub uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą eksploatację łań
cuchów ochronnych. 

Jeden zestaw badawczy ma na celu przetestowanie łańcuchów ochronnych na koła 17,5-25 oraz 
opon produkcji Bridgestone w niskich ładowarkach łyżkowych typu LKP-0900 produkcji DFM 
Zanarn-Legrnet, które pracują przede wszystkim w odstawie urobku. Drugi zestaw to szczegółowa 
obserwacja łańcuchów ochronnych na koła 20,5-25 oraz opon produkcji Michelin w ładowarkach 
łyżkowych TOR0-400LP produkcji Tarnrock, które również pracują w większości przypadków przy 
, 1dstawie urobku. W trzecim zestawie sprawdzianowi podlegają łańcuchy na koła 20,5-25 oraz 
opony produkcji firmy Michelin, ale w ładowarkach łyżkowych LKP-0805 produkcji DFM Zanarn
Legrnet pracujących głównie przy załadunku urobku na wozy odstawcze. 

Drobiazgowość tychże testów podyktowana jest również próbą rozwiązania niewyjaśnionych 
do tej pory zagadnień. Jednym z nich jest między innymi wielkość zużycia oleju napędowego w sa
mojezdnych maszynach górniczych uzbrojonych w łańcuchy ochronne na koła. 

Wykonanie tych testów w przypadku Zakładów Górniczych ,,Polkowice-Sieroszowice" jest jak 
najbardziej uzasadnione w kontekście coraz powszechniejszego stosowania opon o rozmiarach 17,5-25 
uraz 20,5-25 w całej garnie ogumienia nabywanego przez Dział Maszyn Dołowych kopalni i któ
rych udział w 2005 roku wynosił aż 43%. 

PODSUMOW ANIE 

Przedstawiona w niniejszym artykule skrócona analiza efektywności i opłacalności potwierdziła za
sadność stosowania w sarnojezdnych maszynach górniczych łańcuchów ochronnych kól. 

Największą efektywność wykazują zestawy składające się z opony o 50% stopniu zużycia i no
wego łańcucha ochronnego. Różnice w stosunku do zestawu z oponą nową i nowym łańcuchem 
wynoszą od 17% w przypadku łańcuchów ochronnych w ładowarkach łyżkowych, do 33% w przy
padku łańcuchów ochronnych zainstalowanych w wozach odstawczych. Przedstawiony materiał wy
kazał również, że pomimo efektywności w oby dwóch wersjach zainstalowania łańcuchów to sto
sowanie zestawów składających się z nowej opony i nowego łańcucha ochronnego jest nieopła
calne, wskaźnik opłacalności dla tych przypadków kształtuje się od 141,5 do 100,9c:c, . Dla zesta
wów składających się z opony o 50% stopniu zużycia i nowego łańcucha ochronnego wykazywana 
są oszczędności wymierne wynoszące od 15,6% w przypadku opon o rozmiarach 20,5-25 stosowa
nych w wozach odstawczych do 26,2% w przypadku opon o rozmiarach 20,5-25 w ładowarkach 
łyżkowych. 

Podstawowe zalety stosowania ochrony opon poprzez łańcuchy to przede wszystkim: 
- prawie 100% skuteczność przed uszkodzeniami mechanicznymi opon; 
- wydłużenie żywotności stosowanych opon; 
- poprawienie trakcyjnośc i maszyn, a tym samym ochrona dyferencjałów maszyn; 
- ograniczenie efektu poślizgu i boksowania kół; 
- pewniejsze prowadzenie maszyny przez operatora; 
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- zmniejszenie przestojów maszyn spowodowanych uszkodzeniami ogumienia; 
- zwiększenie właściwości załadowczych ładowarek łyżkowych, a przy tym zmniejszenie cykli 

załadunku urobku na wozy odstawcze; 
- ochrona ogumienia innych maszyn górniczych, poprzez czyszczenie dróg dzięki kruszeniu ostrych 

krawędzi skal spągowych; 
- dająca się przewidzieć żywotność łańcuchów ochronnych oraz pracujących pod nimi opon (bu

dżetowanie kosztów) . 
To najistotniejsze korzyści wynikające z zastosowania łatkuchów ochronnych kół, mających 

największy wpływ na poprawę dyspozycyjności maszyn górniczych. Dlatego niezaprzeczalny jest 
fakt, że w związku z tym koszty eksploatacji maszyn powinny ulegać zmniejszeniu. 

Pomimo tego producenci łańcuchów ochronnych wskazują również na wady swoich rozwiązm1. 
Główne minusy to między innymi: wysoki koszt inwestycyjny - obecnie średnie ceny łańcuchów 
ochronnych stanowią nawet 2,5-krotność ceny nowych opon wielkogabarytowych stosowanych 
w maszynach górniczych, zwiększenie zużycia paliwa o 5 do 7%, które jednak rekompensowane są 
mniejszą ilością cykli załadowczych oraz codzienną obsługą łańcuchów ochronnych pod kątem ciś
nienia w oponach oraz stanu naciągu łańcuchów ochronnych. 

The Mining Machin es' Wheels Protection Chains Application -
Experiences of 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

The main goal of the paper is presentation of wheels protection chains application, which on the 
ground of researches, tests and many years' of experiences became a way of mining machines' 
wheels operating cost reducing. In effect i t contributes to cost reducing of cooper extraction. 

An idea of use wheels protection chains i s life extension o f tires working in extreme condition -
especially i ts main feature- protection property. 

The protections chains are used to protection main part o f tire as well protection of i ts s ide face. 
Except tires life extensions the application o f protection chains provides additionally benefits: 

- improvement of traction machines features; 
- increase of machines efficiency; 
- improvement work security; 
- increase machines availability through hal t decrease as a result of tires damage; 
- machines' wheels can work in extreme conditions. 

The report also presents efficiency and profitability calculations of chains application. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Eksploatacja pod rzeką "Przemszą''- problemy, 
doświadczenia i uwagi 

Marek Jarczyk, Jan Palka, Jerzy Janicki, Tomasz Pierzchała 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie 

STRESZCZENIE: W artykule autorzy przedstawili problematykę prowadzenia eksploatacji pokła
du węgla kamiennego pod ciekami powierzchniowymi. Zakład Górniczy "Sobieski"- wchodzący 

w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. -aktualnie realizuje takie przedsięwzięcie wy
dobywając zasoby pokładu 302 pod rzeką ,,Przemszą" oraz pod osadnikiem wód dołowych "Biały 
Brzeg". Artykuł powstał na bazie doświadczeń z eksploatacji ściany nr 723 i 724; w dalszej kolejności 
przewiduje się wyeksploatowanie sąsiedniej ściany 725, a docelowo zasobów zalegających w niżej 
zalegającym pokładzie 304/2. Dotychczasowe doświadczenia wykazują możliwość prowadzenia za
wałowej eksploatacji pod ciekami powierzchniowymi pod warunkiem spełnienia odpowiednich wy
mogów techniczno-organizacyjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, wpływ na powierzchnię, rzeka, osadnik, obniżenia terenu 

l . WPROW ADZENIE 

Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla kamiennego pod ciekami powierzchniowymi jest pod 
względem techniczno-organizacyjnym zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Realizacja takiego 
przedsięwzięcia, oprócz uwarunkowań naturalnych - wynikających z budowy geologicznej złoża 
oraz wpływu na powierzchnię, musi uwzględniać aspekty bezpieczeństwa zakładu górniczego, a prze
de wszystkim bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. 

Wydobywanie węgla bezpośrednio pod rzeką ,,Przemszą'' prowadzi aktualnie Zakład Górniczy 
"Sobieski". Dodatkowo eksploatacja obejmuje swym zasięgiem osadnik wód dołowych "Biały Brzeg", 
który włączony jest w ciąg technologiczny tego zakładu. 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU 

Zakład Górniczy "Sobieski" działalność produkcyjną prowadzi w dwóch rejonach eksploatacyj
nych - Piłsudski i Sobieski. Na rejony eksploatacyjne składa się kilka obszarów górniczych o łą
cznej powierzchni 59,43 km2

. 

W ostatnich latach zakład przeszedł proces głębokiej restrukturyzacji. Bazując na trwale nieren
townej kopalni "Jaworzno" w 1999 roku powstał nowy podmiot o strukturze paliwowo-energetycz
nej, który w oparciu o wyłączony z likwidowanej kopalni majątek produkcyjny oraz zewnętrzny 
kapitał pieniężny stał się w krótkim czasie nowoczesnym i rentownym zakładem wydobywczym. 
Od lipca 2005 roku Zakład Górniczy "Sobieski" wspólnie z Zakładem Górniczym "Janina" funk
cjonuje w ramach Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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Aktualna zdolność produkcyjna Zakładu Górniczego "Sobieski" oparta na trzyścianowym mo
delu wydobywczym oscyluje w granicach 20-:-23 tysięcy ton na dobę węgla handlowego. W zakła
dzie występuje stosunkowo niski poziom zagrożeil naturalnych; oprócz pożarowego (V grupa sa
mozapalności) i wodnego (I, II i III stopieil) dla jednego pola ustanowiony został I stopieil zagro
żenia tąpaniami. Podkreślić należy, że w zakładzie istnieje stosunkowo duży dopływ wód doło
wych- ponad 55m3/min. 

Roboty eksploatacyjne pod rzeką ,,Przemszą" i osadnikiem "Biały Brzeg" prowadzone są w re
jonie Sobieski w partii ,,Podłęże" . Eksploatacją objęty jest pokład 302, a docelowo wyeksploato
wany zostanie zalegający pod nim pokład 304/2. Pierwotny schemat eksploatacji przewidywał pro
wadzenie robót górniczych poza granicami wpływów na rzekę (rys . l) . Przeprowadzone jednak wie
lowariantowe analizy i ekspertyzy dały podstawę podjęcia decyzji w zakresie rozszerzenia zasięgu 
eksploatacji o rejon zalegający bezpośrednio pod rzeką (rys. 2) . 

Oudnlk"BIAL Y BRZEG" 
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Rys. l. Eksploatacja pokładu 302 bez zasięgu 
wpływów na rzekę "Przemszę" 
Figure l. Exploitation o f the 302 seam without 
the range o f intluences on the "Przemsza" river 

\ 
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Rys. 2. Eksploatacja pokładu 302 z zasięgiem 
wpływów na rzekę "Przemszę" 
Figure 2. Exploitation o f the 302 seam with the range 
o f influences on the "Przemsza" river 

3. CHARAKTERYSTYKA REJONU ,,PODŁĘŻE"- MORFOLOGIA, 
HYDROGRAFIA I INFRASTRUKTURA POWIERZCHNIO W A 

Partia ,,Podłęże" położonajest w granicach obszarów górniczych "Dziećkowice", ,,Jaworzno II" i "Je
leil". Przez południowo-zachodnią część obszaru omawianego bloku tektonicznego przepływa z pół
nocnego zachodu na południowy wschód rzeka "Przemsza" (rys. 3 i 4). 

Na wschód od rzeki znajduje się osadnik wód dołowych "Biały Brzeg" o powierzchni 15,7 ha. 
Przedmiotowy rejon położony jest w obrębie Kotliny Myslowickiej, którą od południa zamyka część 
Zrębowych Pagórów Imielińskich. Pomiędzy Jeleniem a Dziećkowicami Pagóry Imielińskie prze
cięte są doliną rzeki ,,Przemszy". Przylega do nich od południa Rów Chrzanowski, który stanowi 
naturalne przedłużenie Rowu Krzeszowickiego. 

Administracyjnie analizowany rejon leży w granicach miast Jaworzno i Mysłowice w wojewódz
twie śląskim i obejmuje zabudowę mieszkalną części dzielnicy Jaworzna- Jeleń-Łęg, część kom
pleksu terenów leśnych Leśnictwa Podłęże, Nadleśnictwa Chrzanów oraz część dzielnicy Mysło

wic - Dziećkowice. 

Morfologia terenu jest urozmaicona. Zachodnia i południowa część rejonu zbudowana jest z wy
niesień triasowych osiągających wysokość 285 m, część północna i wschodnia to zalesiona kotlina 
opadająca w kierunku rzeki "Przemszy" o wysokościach terenu od 237 do 248 m n.p .m. 
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Rys. 3. Wzajemne usytuowanie rzeki "Przemsza" i osadnika "Biały Brzeg". Widok od strony południowej 
Figurc 3. The mutuallocation o f the "Przemsza" river and tbc "Wbite Sbore" clariticr. 
The view from tbe soutb side 

Rys. 4. Wzajemne usytuowanie rzeki "Przemsza" i osadnika "Biały Brzeg". Widok od strony północnej 
Figlll·e 4. The mu tu al location o f tbe "Przemsza" river and tbe "Wbite Sbore" claritier. 
The view from tbe nortb side 
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Głównym ciekiem omawianego obszaru eksploatacji węgla kamiennego jest rzeka ,,Przemsza" 
-lewobrzeżny dopływ "Wisły" . Na całej swojej długości prowadzi wody pozaklasowe, zanieczysz
czone głównie chlorkami i siarczanami z odwodnień kopalń węgla kamiennego. Rzeka biegnie z pół
nocnego-zachodu na południowy-wschód, jej przepływ waha się od 12,3 do 105m3/s, tj. od 738 do 
(J300 m3/min. Bezpośrednio do "Przemszy" dopływają dwa cieki: potok "Wąwolnica" (przepływ 
0.8 m3/min) i potok ,,Rów Kosztowski" (przepływ 0,03 m3/min) oraz sztuczne kanały odprowadza
jące wody z odwodnienia kopalni . Uregulowane koryto rzeki, może przejmować aktualnie maksy
malny przepływ roczny pojawiający się średnio raz na sto lat. Woda zatem nie stanowi obecnie nad
zwyczajnego zagrożenia dla zwartej i rozproszonej zabudowy. 

Obok cieków, istotnym elementem hydrografii rejonu są powierzchniowe zbiorniki wodne. 
Należą do nich: 
osadnik wód dołowych "Biały Brzeg" o pojemności 295 800m3

; 

- częściowo zalądowany osadnik Elektrowni "Jaworzno III" o pojemności 214 590m3
; 

- zalew ,,Łęg" o pojemności 90 610m3
. 

Do osadnika wód dołowych "Biały Brzeg", odprowadzane są wody w ilości max. do 83 520 
m3/dobę (58 m3/min), skąd po oczyszczaniu są kierowane do Przemszy, zgodnie z pozwoleniem 
wodno-prawnym. 

4. BUDO W A GEOLOGICZNA ZŁOŻA P AR Tli ,,PODŁĘŻE" 

/loże węgla kamiennego w omawianym obszarze, położone jest w rejonie wschodniej części Gór
nośląskiego Zagłębia Węglowego, na północnym skłonie niecki głównej. Złoże ma charakter złoża 
pokładowego, z pokładami zalegającymi monoklinalnie w poszczególnych blokach tektonicznych. 

Partia "Podłęże" stanowi rozległy blok tektoniczny, którego granicami są: 
- od zachodu uskok ,,Przemsza" o zrzucie max. h = 130 m; 
- od wschodu uskok "Jan Kanty-Bory" o zrzucie h= 220m; 
- od południa uskok "Książęcy" o zrzucie h = 220-290 m; 
- od południowego-wschodu uskok o zrzucie h= 30-90 m. 

Partia ,,Podłęże" rozdzielona jest uskokiem o zrzucie h= 11-30 m na dwie części: ,,Podłęże N" 
i ,,Podłęże S". Warstwy zapadają generalnie w kierunku wschodnim pod kątem 3-4 stopni. 

W budowie geologicznej złoża w omawianym rejonie biorą udział utwory czwartorzędu, trze
ciorzędu, triasu i karbonu produktywnego. 

Nadkład złoża budują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu i triasu o łącznej grubości od około 23 
do 70 m. 

Czwartorzęd -pokrywa cały obszar omawianego rejonu złoża, za wyjątkiem punktowych od
słonięć wapieni triasowych w południowej części rejonu .. Miąższość osadów czwartorzędowych 
jest zróżnicowana i wynosi od 3 do 40 m. 

W obrębie utworów czwartorzędu można wyróżnić trzy kompleksy warstw: 
- górny kompleks piaszczysty składający się z piasków różnoziarnistych i żwirów; 
- środkowy kompleks zbudowany z iłów i glin zastoiskowych w stanie plastycznym lub półzwar-

tym; 
- dolny kompleks zbudowany z piasków, żwirów i otoczaków lokalnie wyklinowujący si ę. 

Trzeciorzęd - stwierdzono jedynie w wąskim pasie w południowej części rejonu. Są to osady 
wykształcone jako iły, iłołupki, łupki ilaste z okruchami wapieni i piaskowców oraz torfy. 

Trias- budują głównie utwory węglanowe (wapienie i dolomity) oraz pstre iły, piaskowce i pias
ki. Utwory triasu występują tylko w wąskim pasie przy południowej granicy rejonu. W spągu utwo
rów triasowych występuje warstwa iłołupków i iłów o miąższości do 12,0 m, zalegająca bezpośred
nio na stropie karbonu. 
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Utwory karbonu obejmują tu warstwy porębskie, siodłowe , rudzkie, orzeskie i łaziski e do po
kładu 207/1 włącznie. Pod względem litologicznym utwory te wykształcone sąjako kompleks iłow
cowo-piaskowcowo-mułowcowy z pokładami węgla. 

Strop utworów karbonu zalega na rzędnych od około +200 m do +230m npm. Na rzeźbę stropu 
karbonu wyraźny wpływ posiadała rzeka ,,Przemsza", której przebieg odzwierciedla obserwowane 
obniżenie stropu budujące pradolinę rzeki . 

Ogółem w partii ,,Podłęże" dokumentowaniem objęto 17 pokładów węgla, w tym pokład 302 
o średniej miąższości 3,0 m leżący na głębokości 265-375 m oraz pokład 304/2 o średniej miąż
szości 1,70 m zalegający na głębokości 335-445 m. 

W zakresie hydrogeologii można wyróżnić w omawianym rejonie horyzonty wodonośne zwią
zane są z utworami: czwartorzędu, triasu (występującego w sąsiedztwie partii złoża, od strony jej 
południowej granicy) i karbonu. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne zlokalizowane jest w piaskach i żwirach . Występują tu jeden 
lub dwa główne poziomy wodonośne. 

Triasowe piętro wodonośne zlokalizowane jest w wapieniach i dolomitach oraz w przewarst
wieniach piaskowcowych iłołupków pstrych. 

Karbońskie piętro wodonośne związane jest z serią piaskowcową warstw łaziski ch i górno
orzeskich. Jest to poziom pojemny, z uwagi na dużą, kilkusetmetrową grubość i nieograniczony za
sięg poziomy serii piaskowcowej, może być podzielony na kilka odrębnych poziomów. 

5. EKSPLOA T ACJ A POD RZEKĄ "PRZEMSZĄ" 

W 1985 roku sąsiadująca kopalnia "Jan Kanty" (obecnie zlikwidowana) prowadziła eksploatację 
pokładu 304/2 pod korytem ,,Przemszy" . Była to eksploatacja płytsza i prowadzona z zastosowa
niem podsadzki hydraulicznej. Podczas eksploatacji w kopalni "Jan Kanty" nie zaobserwowano wy
stąpienia zjawiska infiltracji wód "Przemszy" do wyrobisk górniczych, co potwierdza, że koryto 
rzeki jest zakolmatowane i dobrze odizolowane od otaczających je utworów czwartorzędowych po
wiązanych hydraulicznie z niżej zalegającymi przepuszczalnymi utworami karbonu. 

ZG ,,Sobieski" bezpośrednio pod potokiem "Wąwolnica" prowadził eksploatację ścianami 723 
i 724, natomiast pod rzeką ,,Przemszą" eksploatowano pokład 302 ścianą 723 (końcowy 50 m wy
bieg ściany) oraz ścianą 724 (na odcinku około 850 m w okresie 0.3-10. 2006 roku); eksploatację 
prowadzono systemem ścianowym z zawałem stropu. W wymienionych wyżej ciekach wodnych 
oraz osadniku wód dołowych nie stwierdzono szkodliwych skutków dokonanej eksploatacji. Ścia
na 725 kończąca eksploatację pokładu 302 w tej partii prowadzona będzie bezpośrednio pod rzeką 
,,Przemszą" na odcinku około 350 m wybiegu. 

W trakcie wybierania ścian 721, 722 i 723 zalegających na głębokości wynoszącej średnio 325 m 
maksymalna prędkość eksploatacji wynosiła 6,5 rnldobę przy średniej wysokości furty eksploata
cyjnej wynoszącej 3,05 m. 

Eksploatacja ścianą nr 724 prowadzona jest na głębokości średnio 305 m przy średniej wysoko
ści eksploatacji 3,18 m. Zgodnie z ekspertyzą [2] podczas eksploatacji pokładu 302 ~;cianą nr 724 
utrzymuje się ciągłość postępu frontu eksploatacji, prędkość jej nie przekracza 5 m/ dobę. Eksploa
tację prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, przy czym przerwy w postępie frontu nie przekraczają 
jednej doby. Podobne parametry będą charakteryzować przyszłą eksploatację ścianą 725. 

Zachowanie równomiernego postępu w ww. ścianach zapewnia stabilność koryta rzeki "Przem
szy" (i pozostałych cieków) w zakresie ciągłości struktury jego dna. Ponadto regularny przebieg 
deformacji górotworu zmniejsza uaktywnienie się drenażu wód czwartorzędowych przez szczeliny 
uskokowe. 

W oparciu o analizę prof. dr. M. Rogoża [7], która miała na celu określenie prowadzenia bez
piecznej eksploatacji pod ,,Przemszą" w warunkach I i III stopnia zagrożenia wodnego dla kontroli 
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stanu odwodnienia dolnego kompleksu piaskowców łaziskich wykonano cztery otwory z pochylni 
przyścianowych sięgające do piaskowców nad pokładem 214, o długości od 102-112 m. Otwory te 
były wiercone przez rury obsadowe wyposażone w zasuwy i manometry umożliwiające pomiar ciś
nienia wody w piaskowcach. W otworach tych nie stwierdzono zmian ciśnienia hydrostatycznego 
wraz z postępem eksploatacji . 

Ściana 724 przechodziła, a ściana 725 przechodzić będzie przez uskok o sumarycznym zrzucie 
h = 2,2-4,9 m biegnący równolegle do frontów ścianowych. Uskok ten w części południowo-za
chodniej, w polu ściany biegnie pod korytem "Przemszy". Przed otwarciem wyrobiskiem ściano
wym strefy uskokowej odwiercono skośnie w górę pięć otworów wyprzedzających nawiercających 
za szczeliną uskokową piaskowce nad pokładem 301. W otworach stwierdzono wypływ wody czys
tej w ilości 1-6 łlmin. i ciśnienie hydrostatyczne do 0,3 m MPa. 

Przy przejściu frontem ściany strefy uskokowej nie stwierdzono wypływów wody ze szczelin 
uskokowych czy ze skał stropowych. Monitorowany jest dopływ wody do rejonu oddziału oraz wy
konywane są analizy fizykochemiczne wody z tego rejonu dla oceny zawartości jonów wskaźniko
wych (Cr, son. Obecnie ustabilizowany dopływ wody do rejonu objętego eksploatacją ścianami 
721-724 wynosi 8m3/min. 

Zakład planuje prowadzenie eksploatacji górniczej 2 pokładów węgla 302 i 304/2 w okresie 
2006-2022 w dwóch etapach: 
Etap I (2006-2007)- kontynuacja eksploatacji ściany nr 724, eksploatacja ściany nr 725 w pokła

dzie 302. 
Etap II (2013-2022)- eksploatacja ścian nr 735-739 w pokładzie 304/2. 

6. WPŁ YW EKSPLOAT ACJI GÓRNICZEJ NA POWIERZCHNIĘ TERENU 

Rzeka ,,Przemsza" przebiega dokladnie nad eksploatacją planowaną w pokładach 302 i 304/2 (rys. 5). 
Bezpośredni wpływ na rzekę "Przemszę" ma eksploatacja ścian nr 723, 724 i 725 w pokładzie 

302, w wyniku której, wzdłuż profilu podłużnego rzeki ukształtuje się niecka obniżeniowa o głębo
kości około 2,10 m (rys. 6) . Wpływy eksploatacji pokładu 304/2 (około 1,20 m) zaczną sumować 
się z deformacjami pochodzącymi od eksploatacji pokładu 302. Następować będą wówczas przy
rosty utrwalonych wcześniej obniżeń. Spowoduje to pogłębienie niecki do około 3,3 m (rys . 7). Niec
ka obniżeniowa ukształtuje dno rzeki nad ścianami 723-725 w taki sposób, że przy braku prac hy
drotechnicznych spiętrzenie wody spowoduje zalanie sąsiadującego z rzeką terenu. 

Potok "Wąwolnica" w swoim dolnym odcinku, prawie aż do samego ujścia do rzeki ,,Przemszy" 
przebiega nad projektowaną eksploatacją w pokładzie 302 i 304/2. Po zakończeniu eksploatacji w po
kładzie 302, w profilu potoku "Wąwolnicy" ukształtuje się niecka o maksymalnym obniżeniu wy
noszącym około 2.0 m. a po eksploatacji w pokładzie 304/2 około 3,2 m (rys . 8). Dotychczasowa 
eksploatacja górnicza pod potokiem "Wąwołnica" doprowadziła do osiadań dna potoku w profilu 
podłużnym . 

W celu ochrony doliny rzeki "Przemszy" i potoku "Wąwołnica" dla przeciwdziałania powodzi 
zaprojektowano wały powodziowe na brzegach rzeki ,,Przemszy" o łącznej długości 1736 m [5] . 

Budowę wałów zaprojektowano między innymi w oparciu o analizę wykonaną pod kierunkiem 
prof. B. Więzika [3], której wnioski wskazują, że przy prognozowanych osiadaniach w wyniku eks
ploatacji węgła w pokładach 302 i 304/2 nastąpi, przy przepływach maksymalnych rocznych Qmax P 

l% (o prawdopodobieństwie p = l% tzw. wody stuletniej) i Qmax P 10% (o prawdopodobieństwie 
p= 10% tzw. wody dziesięcioletniej), zalanie doliny rzeki "Przemszy" i ujściowego odcinka poto
ku "Wąwołnica". Wały przeciwpowodziowe dla rzeki "Przemszy" będą miały do 5 m wysokości. 

Z powodu możliwości cofki od rzeki "Przemszy", wały przeciwpowodziowe dla potoku "Wą
wołnica" będą miały wysokość do 5 m na łącznej długości 1780 m. 

Osadnik wód dołowych ,,Biały Brzeg" został wybudowany w 1976 roku, a w roku 1995 nadbu
dowano jego obwałowania. Jest to budowla ziemna nadpoziomowa. Powierzchnia czynna osadnika 
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wynosi 15,7 ha, a jego pojemność 295 800 m3
. Obwałowania osadnika mają 7 m wysokości. Dno 

osadnika znajduje się około 1,5 m poniżej powierzchni terenu. Eksploatacja pokładu 302 ścianami 
722-724 oraz projektowana eksploatacja pokładu 304/2 powoduje okresowe nierównomierne ob
niżanie się brzegów osadnika. Maksymalna różnica obniżeń wystąpi na kierunku południowy-za
chód- północny-wschód, pomiędzy zachodnim i północnym narożnikiem osadnika. 

() . ( ~. l;ll\•.H?.Hi,JI 

'•. i 
'•. •' 0~~ --

. . . ,.. .ił ... ., . ; . . 
. ·.-··~ 

'· 

Rys. 5. Wycinek mapy powierzchni z zaznaczonymi projektowanymi ścianami w pokładach 302 i 304/2 
przechodzącymi pod rzeką "Przemsza", potokiem "Wąwolnica" oraz osadnikiem "Biały Brzeg" 
FigUI·e 5. The segment o f the surface map with marked longwalls projectcd in the 302 and 304/2 seams 
crossing under the "Przemsza" river, the "Wąwolnica" stream and the "White Shore" clarifier 
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Rys. 6. Wykres prognozowanych obniżeń terenu wzdłuż rzeki ,.Przemsza'' 
Figure 6. The graph of the te1nin subsidence prognosis of all along the "Przemsza" river 
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Rys. 7. Wycinek mapy powierzchni z zaznaczonym rozkładem prognozowanych obniżeń 
powierzchni terenu po zakończeniu eksploatacji w pokładach 302 i 304/2 
Figtu·e 7. The segment o f the surface map wilh marked schedule of the subsidence prognosis 
o f t he tenain surface after the exploitation end o f the 302 and 304/2 seams 
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Rys. 8. Wykres prognozowanych obniżeń terenu wzdłuż potoku "Wąwolnica" 
Figure 8. Graph o f the terrai n subsidence prognosis o f all along the "Wąwolnica" stream 
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7. MONITORING SKUTKÓW EKSPLOAT ACJI NA POWIERZCHNI TERENU 

Zakład górniczy prowadzi monitoring skutków projektowanej eksploatacji górniczej pokładów 302 
i 304/2 dla całego rejonu, obejmuje on m.in.: 
- pomiary obniżeń mnichów i koryta nadawy osadnika wód dołowych; 
- pomiary wychyleń słupów wysokiego napięcia; 
- pomiary obniżeń rzeki ,,Przemszy". 

Dla realizacji powyższego zadania założono na prawym brzegu rzeki Przemszy dwie linie ob
serwacyjne: 
- linia obserwacyjna ,,Przemsza" o długości około 1600 m, obejmująca 58 zastabilizowanych punk

tów. docelowo po wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych około 2500 m długości; 
- linia obserwacyjna ,,Poprzeczna" o długości około 560 m, obejmująca 24 punkty, zastabilizowa

na prostopadle do wybiegu ścian nr 724 i 725. 
Z częstotliwością dwumiesięczną prowadzone są pomiary niwelacji koryta nadawy na osadni

ku, aktualnie maksymalne sumaryczne osiadanie wynosi 1891 mm. 
Na dzień obecny usypano wały przeciwpowodziowe o wysokości średnio 2 m na lewym brzegu 

rzeki ,,Przemszy" na całej długości wpływów oraz na obu brzegach potoku "Wąwolnica" na długo
ści 800m. 

8. PODSUMOW ANIE 

Z uwagi na występujące bardzo istotne ograniczenia w możliwościach prowadzenia wydobycia wę
gla kamiennego w partii ,,Podłęże S" eksploatację górniczą zaprojektowano jedynie w dwóch po
kładach węgla - 302 i 304/2. 

Wykonana analiza ekonomiczna celowości podjęcia eksploatacji w tych pokładach potwierdzi
ła, że efektywność mierzona kategorią akumulacji jednostkowej jest dodatnia we wszystkich latach 
okresu obliczeniowego (do końca 2022 roku) i jest również wyższa w porównaniu z całym ZG "So
bieski". Efektywność ekonomiczna mierzona wskaźnikiem zysku rocznego dla partii "Podłęże S" 
jest wyższa od wartości liczonej dla całego ZG "Sobieski", co potwierdza wysoką opłacalność eks
ploatacji tej części złoża. 

Nie należy zapominać o nakładach związanych z kosztami naprawy szkód górniczych. Zostaną 
one poniesione na zapobieganie i usuwanie negatywnych skutków eksploatacji górniczej na po
wierzchni. 

Nakłady związane z ochroną obiektów powierzchniowych powodują wzrost średnio ważonego 
kosztu jednostkowego o zaledwie około 2%, zatem koszty te tylko w niewielkim stopniu obniżają 
zyski kopalni [6). 

Podsumowując należy stwierdzić, że projektowana przez ZG "Sobieski" eksploatacja pokładów 
302 i 304/2 w partii ,,Podłęże S" jest uzasadniona i w całym rozpatrywanym okresie około 20 lat 
przyniesie dodatnie i wysokie efekty ekonomiczne. 

Trzeba także zauważyć, że na wysoką opłacalność eksploatacji przedmiotowego złoża wpływa
ją korzystne warunki geologiczno-górnicze i techniczne występujące w OG "Dziećkowice" . Proces 
wydobywania węgla w partii ,,Podłęże" realizowany jest przy zastosowaniu nowoczesnego, wysoko
wydajnego kompleksu ścianowego, który był uprzednio wykorzystany przy eksploatacji ścian w są
siedniej partii o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Flanowane do zastosowania roz
wiązanie technologiczne (eksploatacja systemem ścianowym na zawał) jest rozwiązaniem stosowa
nym w polskim górnictwie węglowym, a odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisa
mi, sztuką górniczą oraz przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pra
cy. Urobek ze ścian eksploatowanych kierowany będzie systemem przenośników taśmowych do 
istniejących magistrali "Głównej pochylni odstawczej" i szybu "Sobieski III" na poziomie 500 m. 
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Ponadto eksploatacja zasobów nie wymaga wykonania kosztownych robót kamiennych, udo
stępniających . Przy dużych wybiegach ścian dochodzących do 1,6 km zakres robót przygotowa
wczych jest również stosunkowo niewielki. W robotach przygotowawczych uzyskiwane są postępy 
rzędu 12-15 m/dobę , co powoduje, że koszt ich wykonania jest okola 30-50% niższy niż analo
gicznych wyrobisk w innych partiach eksploatowanych przez ZG "Sobieski'' . Eksploatacja zaso
bów w OG "Dziećkowice" wydłuży czas żywotności Zakładu Górniczego "Sobieski". 

WNIOSKI 

l. W trakcie eksploatacji ściany 724 cotygodniowe kontrole w ścianie nie wykazywały istotnych 
dopływów wody. Obserwacje wyrobiska eksploatacyjnego wykazywały najczęściej brak zawod
nienia czoła ściany . Sporadycznie stwierdzano odcinki zawilgocone lub z niewielkimi wykro
pleniami wody czystej. Kolejne obserwacje nie potwierdzały kontynuacji stref wykropień. Stre
fy te związane były zazwyczaj z miejscami, gdzie w ścianie stwierdzono lokalne odspojenie skał 
w stropie. W strefie frontu ściany, w czasie normalnego jej biegu, nie ujawniały się zatem do
pływy wody karbońskiego poziomu wodonośnego. Wzmożony dopływ wody następował zapew
ne po pewnym czasie odpowiadającym powstaniu pełnego zawału za frontem ściany . 

2. W rejonie strefy uskoku h = 2,7-4,9 m wykonano wyprzedzające otwory badawcze z wyrobisk 
przyścianowych poprzez szczelinę uskokową ponad pokład 301. Spośród 5 otworów dwa nie 
wykazywały zawodnienia, a w pozostałych trzech dopływ wody wynosił 1-6 l/min. Wyniki wier
ceń wykonanych w nienaruszonym górotworze wykazały, że szczelina uskoku na długości ścia
ny 724 nie była zawodniona i nie stanowiła dróg migracj i wody z wyżej zalegającego, km·boń
skiego kompleksu piaskowcowego. 

3. W trakcie przechodzenia frontem ściany uskoku h = 2,7-4,9 m szczelinie dyslokacji towarzy
szyły zwiększone dopływy wody w postaci wykropleń i wypływów ze stropu i ociosu wyrobis
ka w ilości łącznej do kilkudziesięciu l/min. Naruszenie górotworu eksploatacją spowodowało 
więc powstanie wtórnego systemu spękań górotworu. Skutkiem tego strefa dyslokacji stała się 
strefą kontaktu hydraulicznego dla wód karbońskiego kompleksu wodonośnego związanego 
z warstwami łaziskimi . Strefa uskoku okazała się być w ograniczonym stopniu zawodniona i mo
że być bezpiecznie przechodzona kolejną ścianą 725. Zjawisko drenażu towarzyszące dysloka
cji uległo z pewnością nasileniu po powstaniu pełnego zawału w rejonie szczeliny uskokowej. 

4. Całkowita ilość wody dopływającej do rejonu eksploatacyjnego kontrolowana była w całym 
okresie eksploatacji ściany. Wielkość dopływu wzrosła w tym czasie od ilości ok. 6,0 m3/min 
do ilości 8,3-8,5 m3/min. Krzywa wzrostu wielkości dopływu nie wykazywała istotnych fluk
tuacji poza okresem od 15.03 .06 do 20.04.06, gdy nastąpił relatywnie duży wzrost dopływu 
o około 0,8-0,9 m3/min. Okres ten odpowiada uaktywnieniu się zawału po przejściu strefy us
kokowej uskoku h = 2,7-4,9 m. Stopniowy wzrost łącznej ilości wody dopływającej do rejonu 
oznacza postępujące sczerpywanie zasobów statycznych karbońskiego poziomu wodonośnego, 
związane ze wzrostem powierzchni odsłonięcia stropu pokładu 302 w wynikujego eksploatacji . 

5. Komisja ds. Zagrożeń Wodnych przy WUG w Katowicach zaleciła wykonanie otworów piezo
metrycznych w wyrobiskach dołowych w rejonie prowadzonej eksploatacji . W otworach tych 
mierzono ciśnienie hydrostatyczne karbońskiego poziomu wodonośnego warstw łaziskich. Ob
serwacje prowadzono w cyklu comiesięcznym, w 2-3 otworach geologicznych zaadoptowa
nych do wykonywania pomiarów ciśnienia. Po odwierceniu otworów ciśnienie hydrostatyczne 
przy ich wylocie stabilizowało się w wielkości odpowiadającej generalnie wysokości słupa wo
dy wypełniającej otwór. Kilka otworów wykorzystanych do pomiaru ciśnienia zostało znisz
czonych w wyniku prowadzonej eksploatacji. We wszystkich otworach od początku prowadze
nia pomiarów nie stwierdzano zmian wielkości ciśnienia hydrostatycznego i to niezależnie od 
chwilowej odległości od prowadzonej eksploatacji. Tak więc, otwory piezometryczne wiercone 
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z wyrobisk nie spełniły, jak się wydaje, wymogu właściwej kontroli zalegania zwierciadła po
ziomu wodonośnego lub okres obserwacji mierzonego ciśnienia jest zbyt krótki, by ujawniły 
się zmiany w dynamicznym polu ciśnienia karbońskiego kompleksu wodonośnego. 
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Exploitation Under the "Przemsza" River- Problems, 
Experiences and Comments 

Authors present the problems of exploitation of coal seam under surface tlows. "Sobieski" Mining 
Factory- as the part of South Coal Concern S .A. performs such undertaking at present extracting 
rcsources of 302 seam under the "Przemsza" river as well as under the clarifier of underground wa
ters - the "W hi te Shore". The paper was written on base o f experiences of the exploitation of long
wall No. 723 and 724, extracting adjacent longwall No. 725 and finally supplies covering in !ower 
304/2 seam. Current actions demonstrute the possibility to perform the caved exploitation under the 
surface tlows on condition where right technical-organizational requirements will be provide. 

Recenzent: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Doświadczenia w zakresie wykorzystania technologii 
uszczelniania górotworu przy zastosowaniu roztworu 
hydroizolacyjnego na bazie glin polimerowych do hydroizolacji 
w warunkach 0/ZG "Lubin" KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Rafał Nowakowski 
KGHM " Polska Miedź" S.A. 0/ZG "Lubin", Lubin 

STRESZCZENIE: Prowadząc roboty przygotowawcze przy pomocy kombajnu chodnikowego AM-75 
w rejon ie pochylń AW-13114115, przy zbliżaniu się do uskoku o zrzucie około 95 m natrafiono na 
silnie zawodniony górotwór uniemożliwiający dalszy bezpieczny postęp robót. W celu uszczelnie
nia górotworu i zapobieżenia przedostawaniu się wody do drążonego wyrobiska zastosowano ba
rierę hydroizolującą na bazie zmodyfikowanej gliny. 

SŁOWA KLUCZOWE: Roboty przygotowawcze, bariera hydroizolacyj na, piaskowce czerwone 

l. WSTĘP 

W celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych wstrzymano drążenie pochylń A W -13 realizo
wane kombajnem chodnikowym AM-75 na granicy pomiędzy I i III stopniem zagrożenia wodnego 
i odwiercono z przodków otwory badawcze w kierunku uskoku. Miało to miejsce w połowie marca 
2006 roku. Odwiercone otwory wykazały dopływ wody około 600 litrów/minutę, pod ciśnieniem 
12 atm. Rozpoznanie takie mogło wskazywać na obecność znacznych szczelin związanych z zabu
rzeniami tektonicznymi, które umożliwiają przemieszczanie się wody pomimo występowania wo
kół wyrobisk skał słabo przepuszczalnych - piaskowców czerwonych. Z piaskowców czerwonych 
w kontakcie z wodą wymywane jest lepiszcze i piaskowiec ulega degradacji. W tej sytuacji podjęto 
decyzję o wykonaniu uszczelnienia górotworu wokół dalszej trasy pochylni, natomiast kombajn 
chodnikowy przesunięto do wykonania sąsiednich pochylń mających mniejsze wybiegi. 

2. GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNEWARUNKIPROWADZENIA ROBÓT 

2.1 . Litologia 

Drążenie projektowanych wyrobisk górniczych (pochylń) AW-13, AW-14 i AW-15 rozpoczęte zo
stało w utworach węglanowych cechsztynu (wapienie, dolomity) znajdujących się ponad strefą zło
żową. Następnie dotarto do piaskowców szarych, a aktualnie pochylnie znajdują się w otoczeniu pias
kowców czerwonych. Drążenie przedmiotowych wyrobisk prowadzone będzie w piaskowcach czer
wonego spągowca do momentu os i ągnięcia poziomu złoża (łupki dolomityczne, piaskowce szare; 
na wysokości około 504 m n.p.m. 
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2.2 . Tektonika 

Opisywany obszar charakteryzuje się budową tektoniczną typu blokowego. Uskoki poszczególnych 
systemów rozdzielają serie skalne pokrywy permsko-mezozoicznej na bloki różnej wielkości i kształ
tu poprzesuwane względem siebie w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Uskoki te nie tworzą wy
raźnych liniowych dyslokacji nieciągłych , a są to strefy złożone z wiązek uskoków równoległych 
lub skośnych zespołów nieciągłości. Tworzą one złożone szerokie strefy dyslokowane, w obrębie 
których stwierdza się rowy, zręby (horsty) i systemy schodowe. 

Dominującymi kierunkami biegu uskoków są NW-SE. Płaszczyzny uskokowe nachylone są pod 
różnymi kątami (średnio 30-60°). Są to uskoki zarówno normalne jak i inwersyjne. Zrzuty posz
czególnych dyslokacji wahają się w granicach od 0,5 do 120 m. W rejonie osiągnięcia wyrobiska
mi płaszczyzny uskokowej należy liczyć się z pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych pias
kowca, a zwłaszcza zmniejszeniem się jego twardości i zwięzłości . 

Rys. J. Przekrój przez złoże w rejonie pochylni AW-15 
Figure l . The section across the formation in excavation A W -15 

2.3. Warunki hydrogeologiczne 

Wiązka pochylń AW-13 , AW-14 i AW-15 drążonajest w piaskowcach czerwonych dolnego permu 
na głębokości od ponad 20 do około 170 m poniżej złoża rud miedzi. Na monoklinie przedsudec
kiej skały tego okresu wykształcone są jako piaskowce kwarcowe słabozwięzłe o spoiwie ilastym 
i barwie czerwonobrunatnej . Ze względu na stosunkowo dużą zawartość minerałów ilastych pias
kowce czerwone są słabymi kolektorami i cechują się słabą wodoprzepuszczalnością. Jednak w stre
fie zaburzeń tektonicznych (uskoków), w sąsiedztwie płaszczyzn uskokowych mogą tworzyć się 
strefy spękań, gromadzących i prowadzących wody podziemne. Zostało to potwierdzone otworami 
badawczymi . Poprowadzenie wyrobisk górniczych przez spękane strefy uskokowe może doprowa
dzić do uruchomienia przepływu wody będącej dotychczas w fazie stagnacji . Ruch wody powodo
wo.! będzie rozmywanie słabych skał piaskowcowych o lepiszczu ilastym i powiększanie się spę
kań, szczelin i pustek skalnych. 

3. TECHNOLOGIA USZCZELNIANIA 

W celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem zawodnionego górotworu, na wy
biegu pochylń przyjęto rozwiązanie opierające się na stworzeniu uszczelnionego płaszcza górotwo
ru wokół drążonych wyrobisk. Przy czym płaszcz uszczelniający tworzony byłby jako bariera hy
droizolująca wykonywana wyprzedzająco na całym zawodnionym odcinku górotworu oddzielnie 
dla każdego wyrobiska. 

Do wykonania uszczelnienia wykorzystano technologię opracowaną w Przedsiębiorstwie Robót 
Geologiczno-Wiertniczych w Sławkowie. Technologia ta zakłada stworzenie bariery hydroizolują-
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cej poprzez zatłoczenie do górotworu, stabilnego roztworu hydroizolacyjnego, którego podstawo
wym składnikiem są gliny polimerowe. Tłoczenie odbywa się poprzez otwory kierunkowe odwier
cone z przodków. Całość uszczelniania jest prowadzona cyklicznie. Generalnie cykl przedstawia 
się następująco: odwiercenie otworu na zadaną długość (ok. 25m)- zatłaczanie roztworu -uszczel
nienie. Po zrealizowaniu takiego cyklu dla wszystkich otworów następuje przewiercanie istnieją
cych otworów poza strefę uszczelnioną i powtórzenie cyklu uszczelniania. 

3.1. Roztwór hydroizolacyjny 

Zastosowany roztwór ma następujące parametry: 
- gęstość roztworu hydroizolacyjnego: 1160+1310 kglm3

; 

- rozlewność : 10+15 cm; 
- dynamiczne naprężenie ścinające: około 50+ 100 Pa; 
- wytrzymałość plastyczna: 

- po l dobie:> 10 kPa, 
- po lO dobach:> 150 kPa. 
W celu zapewnienia sprawnego i wydajnego wytwarzania znacznych ilości roztworu hydroizo

lacyjnego zainstalowano pod ziemią zespół wytwórczy do sporządzania bazowego roztworu gli
niastego oraz rurociąg przesyłowy dla jego transportu do przodka pochylni. Łączna długość ruro
ciągu wyniosła około 670 m. W przodku zainstalowano węzeł technologiczny do wytwarzania roz
tworu hydroizolacyjnego wraz z pompą iniekcyjną, która poprzez otwory wiertnicze umożliwia za
tłaczanie roztworu do górotworu. 

3.2. Roboty wiertnicze 

Wykonywanie robót wiertniczych realizowane jest wiertnicą MDS-1,2, która wykonuje wiązki kie
runkowych otworów iniekcyjnych, w sposób zapewniający otrzymanie minimum lO-metrowej stre
fy ochronnej wokół osi wyrobiska. 

Osnowę bariery stanowią: 

- otwory "bazowe" (l, 2, 3), 
- otwory "uzupełniające" (4, 5, 6), 
- l otwór kontrolny. 

,---- ------·-~· 
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Rys. 2. Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych 
Figure 2. The injection openings 
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3.3. Etapy uszczelniania 

Prace związane z uszczelnieniem górotworu prowadzone aktualnie w pochylni AW-13, odbywają 
się w kilku etapach, w czterech strefach iniekcyjnych po 25 metrów każda. 

Pierwszym etapem było wykonanie w strefie początkowej 12-metrowych otworów i obsadzenie 
rur stalowych. Następnie przewiercono otwory iniekcyjne ze strefy początkowej do granicy strefy 
iniekcyjnej i zatłoczono roztwór hydroizolacyjny. Po uszczelnieniu tej strefy przewiercono otwory 
do granicy kolejnej strefy i powtórzono cykl uszczelniania. Na koniec listopada 2006 roku otwory 
iniekcyjne osiągnęły wybieg 54-71 m a łączna ilość zatłoczonego roztworu hydroizolacyjnego wy
niosła 2415 m3

. 

~ . 
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Rys. 3. Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych- przekrój podłużny 
FigUI·e 3. The injection openings- the oblong section 

PODSUMOW ANIE 

Spodziewany zakres robót dla izolacji wiązki pochylń AW-13/14115 obejmuje uszczelnienie co naj
mniej 29 000 m3 górotworu poprzez zatłoczenie do niego roztworu hydroizolacyjnego. 

Obecne doświadczenia dotyczące zastosowania nowatorskiego w przypadku 0/ZG "Lubin" do
szczelniania, rokują nadzieję na stworzenie szczelnej bariery hydroizolacyjnej oraz umożliwienie 
kontynuacji urabiania kombajnem AM-75 pochylń AW-13114115 . Przyjęte rozwiązanie, na które 
złożyło się zastosowanie kombajnu chodnikowego oraz bariery hydroizolacyjnej powinno pozwo
lić na bezpieczne i szybkie dotarcie do złoża rud miedzi położonego poza strefą Uskoków Głów
nych. 

Experiences in the Matter of Filiing Earth's Crust Technology 
with Hydroisolating Clay in 0/ZG "Lubin" KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Carry on preparation labours with mining combine AM-75 near to the inclination AW-13114115, in 
the time to approaching 95-metre cliff got a lot of amount of water which stopped works because 
luck of safety. Forthis purpose applied hydroisolating barrier on the base of modified clay. 
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Prognozowanie zagrożenia metanowego 
w rejonie ścian eksploatacyjnych 
prowadzonych w kopalniach węgla kamiennego 
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Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
Katedra Górnictwa ?odziemnego, Kraków 

STRESZCZENIE: Proces wydzielania metanu do wyrobisk górniczych jest złożony . Istnieje duża 
liczba czynników, która wpływa na kształtowanie się wydzielania metanu do wyrobiska górnicze
go. Aktualnie stosowane metody są niedoskonałe a wyniki prognozy wydzielania metanu do wy
robisk eksploatacyjnych różnią się od rzeczywistego wydzielania metanu. 

W artykule przedstawiono metodę prognozowania zagrożenia metanowego w ścianach zawa
łowych w kopalniach węgla kamiennego. W badaniach wykorzystano 445 wyników z pięciu ścian 
eksploatowanych w silnie metanowych kopalniach. W metodzie prognozowania wydzielania me
tanu do wyrobisk ścianowych wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. W artykule omówiono spo
sób wyboru i budowę sieci neuronowej . Następnie zostały przedstawione wyniki uczenia oraz testo
wania sieci neuronowej . Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych pozwoliło na zidentyfikowa
nie procesu wydzielania metanu do wyrobisk górniczych na podstawie zadanych wielkości wejś
ciowych oraz wielkości wyjściowych (wyników pomiarów) . 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń, zagrożenie metanowe, prognozowanie wydzielania metanu 

l. WSTĘP 

Do obliczania ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk górniczych stosuje się metody statys
tyczne, numeryczne i empiryczne lub ich kombinacje. Metody te ujmują wydzielanie metanu z po
kładu eksploatowanego oraz pokładów naruszonych eksploatacją z uwzględnieniem warunków geo
logicznych oraz sposobu eksploatacji . Prognozowanie obejmuje różną długość czasu od kilku dni 
do kilkunastu tygodni a czasem cały okres eksploatacji ściany. Prognozy uwzględniają wielkość 
wydobycia dobowego lub zmienny postęp prowadzonej eksploatacji. Metody te opisują i pozwa
lają na obliczenie wydzielania metanu w warunkach ustalonych, kiedy emisja metanu odbywa się 
w sposób ustalony. Nie obejmują nagłych i niespodziewanych wypływów metanu do wyrobisk gór
niczych. 

Aktualnie w badaniach szczególną uwagę poświęca się modelowaniu przepływu metanu w po
kładzie węgla, wydzielaniu metanu z pokładów węgla nienaruszonych eksploatacją oraz z wyeks
ploatowanych przestrzeni . W badaniach dąży się do zwiększenia dokładności modelowania oraz 
poznania czynników wpływających na intensywność tego procesu. Uwzględniając potrzeby prze
mysłu górniczego należy mieć na uwadze, że metoda określająca wydzielanie metanu do wyrobisk 
górniczych powinna podawać rozwiązania określonych problemów technicznych prowadzenia eks
ploatacji w warunkach zagrożenia metanowego. 
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W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego wydzielenie metanu do wyrobisk górniczych 
jest określane w oparciu metanonośności pokładów lub ciśnienia metanu w złożu [2]. 

Przy wykonywaniu obliczeń wykorzystuje się: 
- mapy pokładowe; 
- przekroje geologiczne złoża; 
- profile otworów wiertniczych; 
- wyniki badań metanonośności pokładów węgla; 
- dane techniczno-ruchowe projektowanej ściany; 
- analizę metanowości dotychczas prowadzonych wyrobisk. 

Prognoza podaje ilość metanu wydzielającego się w obrębie strefy górotworu podlegającej wpły
wom projektowanej eksploatacji, do rejonu ściany w zależności od postępu dobowego wyrobiska 
eksploatacyjnego. 

Wielkości tego wydzielania są obliczane dla: 
- pokładów podbieranych, 
- piaskowców podbieranych, 
- pokładu wybieranego, 
- pokładów nadbieranych, 
- piaskowców nadbieranych. 

2. WYDZIELANIE METANU DO WYROBISK GÓRNICZYCH 

2.1. Sieci neuronowe w opisie wydzielania metanu do wyrobisk górniczyc/z 

Pod wpływem prowadzonej eksploatacji pokładów węgla następuje uwolnienie metanu, który bę
dzie się wydzielał do wyrobisk oraz gromadził w wybranej przestrzeni zrobów. Charakter wydzie
lania się metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany, zależy bowiem od wielu czynni
ków geologicznych i górniczych. Występujący gradient ciśnienia, powoduje, że rozpoczyna się ruch 
masy gazu skierowany do wyrobiska, gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w gó
rotworze. Rozkład zmian ciśnienia w głąb górotworu jest procesem nieustalonym i przestrzennym [ 4]. 
Proces wydzielania metanu do wyrobisk kopalnianych jest złożoną funkcją nieliniową Związki 
wynikające z równań nieliniowych są skomplikowane i, jak dotąd, nie istnieją ogólne metody roz
wiązania analitycznego. W takich przypadkach można stosować ich przybliżone modele matema
tyczne, podlegające adaptacji w trakcie uczenia. 

W sieciach neuronowych problem identyfikacji obiektu sprowadza się, zatem do zbudowania 
jego modelu i określenia parametrów tego modelu w taki sposób, aby odpowiedzi obiektu y(k) i mo-

delu y(k) na to samo wymuszenie u(k) były równe z określoną tolerancją, to znaczy [3]: 

Z wielu możliwych rozwiązań systemu nieliniowego wybrana będzie reprezentacja w postaci 
sieci neuronowej sigmoidalnej, w ogólnym przypadku wielowarstwowej. Na rysunku l przedstawio
no ogólny schemat włączenia sieci neuronowej jako modelu nieliniowego systemu dynamicznego. 

Przy ograniczeniu się do jednego wejścia i wyjścia oraz potraktowaniu wektorów u i y jako wek
torów złożonych ze składowych opóźnionych, odpowiednio wymuszenia u i odpowiedzi obiektu y, 
to jest u(k) = [u(k), u{ k-1), ... u{ k-p)]T; y(k) = [y(k), y(k-1), .. . y(k-q)]T, ogólny opis nieliniowego 
modelu dynamicznego może być przedstawiony z pominięciem wektora stanu x w postaci: 

y(k +l)= f(y(k), u(k)). 
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W równaniu tym y(k+l) oznacza odpowiedź obiektu nieliniowego w chwili k+l, a y(k+l) ozna

cza odpowiedź modelu neuronowego tego obiektu w tej samej chwili. Sygnał różnicowy e(k+ l) = 
= y(k+ l) - y(k +l) steruje procesem adaptacji parametrów modelu. 

,----------------~ 
u(k) 1 l 
~~:--+i x(k+1) l 

lx(k) f(x,u) h {x) tt--t-'--'--~-+ 

l 
l 
l 
l -7 l 

z t 
L-----------------

y(k+1) 

u(k-1) 

Siać neuronowa 

y(k) 

Rys. l. Sposób wykorzystania sieci neuronowej do identyfikacji obiektu dynamicznego 
Figure l. Method o f using neural netwark to identification o f dynamie object 

W zastosowaniu do identyfikacji obiektu sieć neuronową włącza się zwykle w sposób szerego
wo-równoległy, wykorzystując w predykcji opóźnione odpowiedzi obiektu, jak to przedstawiono 
na rysunku l. Zaletą takiego włączenia jest pewność, że sygnały wejściowe modelu, stanowiące 
opóźnione próbki odpowiedzi obiektu, są ograniczone (obiekt przyjmuje się z góry za stabilny), jak 
również uproszczenie formuły generacji gradientu. Należy zauważyć, że takie włączenie sieci neu
ronowej zapewnia jednokierunkowy przepływ sygnałów w sieci, gdyż sygnał wyjściowy obiektu 
jest sygnałem z góry znanym (w odróżnieniu od sygnału wyjściowego modelu) i nie zmienia cha
rakteru sieci neuronowej na rekurencyjny. Stąd generacja wektora gradientu odbywa się zgodnie ze 
standardową metodą propagacji wstecznej sieci wielowarstwowej. 

Przy takim włączeniu odpowiedź y(k) sieci zależy od wektora u(k), reprezentującego ciąg opóź
nionych próbek sygnału wymuszającego oraz od wektora d(k) = y(k), reprezentującego ciąg opóź
nionych próbek sygnału zadanego, stanowiących pożądany wektor wyjściowy sieci. Sieć neurono
wa przy takim włączeniu pełni funkcje klasycznej sieci wielowarstwowej statycznej [3] . 

Ze względu na niejednorodność górotworu oraz występujące zaburzenia geologiczne, a także 
warunki technologiczne występuje zmienność w wielkości wydzielania metanu do wyrobisk górni
czych w trakcie prowadzonej eksploatacji . Często wyniki prognozy wydzielania metanu do wyro
bisk eksploatacyjnych różnią się od rzeczywistego wydzielania metanu. Stąd też istnieje potrzeba 
ponownego zweryfikowania modelu dopływu metanu do wyrobiska eksploatacyjnego [l]. Sieć neu
ronowa może być narzędziem do tej weryfikacji . 
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2.2 . Dane wejściowe dla obliczenia metanowości rejoilu ściany 

W trakcie prowadzenia eksploatacji następuje wydzielanie metanu do wyrobiska ścianowego z po
kładu eksploatowanego i pokładów wyżej i niżej zalegających naruszonych eksploatacją [4], [5], [6]. 

Wydzielanie metanu następuje : 

- wprost z calizny węglowej (np. ściany lub przodka), z bezpośrednią, niezależną od warunków 
przewietrzania emisją metanu do strefy mieszania w wyrobisku górniczym; 

- ze strefy zawału, lub z tzw. starych zrobów, z pośrednią, poprzez strefę filtracji i zależną od wa
runków przewietrzania, emisją metanu do strefy mieszania, znajdującej się w wyrobisku gór
niczym; 
z urobionego węgla, wypływ metanu z odstawionego urobku. 
W metodzie prognozowania zagrożenia metanowego w ścianach eksploatacyjnych z wykorzys

taniem sieci neuronowych jako dane przyjęto parametry takie jak: miąższość pokładu , metanonoś

ność na wybiegu pola ściany, nachylenie pokładu, długość i wybieg ściany, postęp ściany, głębo
kość eksploatacji, sposób kierowania stropem (zawał, podsadzka) oraz i lość powietrza i sposób prze
wietrzania ściany. Uwzględniono również parametry zalegających wyżej i niżej naruszonych eks
ploatacją pokładów takie jak: miąższość , metanonośność, odległość od pokładu eksploatowanego 
oraz rodzaj skał stropowych (piaskowiec, łupek piaszczysty, łupek ilasty) . Dodatkowo uwzględ
niono parametry odmetanowania takie jak: liczba otworów i depresja w otworach odmetanowania. 

W zastosowanej metodzie z wykorzystaniem sieci neuronowych prognoza wydzielania metanu 
jest wykonywana w 100 metrowych odcinkach na polu wybiegu ściany. 

W tabeli l zamieszczono charakterystykę danych użytych w trakcie prognozowania wydziela
nia metanu. Pomiary były wykonane w silnie metanowych ścianach, w których prowadzono odme
tanowanie. Ściany były przewietrzane systemem U, eksploatacja była prowadzona na zawał stropu 
od granic pola. W celu scharakteryzowania zbioru danych dla poszczególnych wielkości podano 
średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, minimum i maksimum. 

Tabela l. Zakres wielkości wejściowych i wyjściowych użytych dla uczenia sieci neuronowej 
Table l. Range o fd db l k l ata use >y a neura networ to eam 

Wyszczególnienie 
Średnia Odchylenie 

Minimum Maksimum 
arytmetyczna standardowe 

Ilość powietrza, m3/min 1661 403 549 3136 

Wybieg, m 244 154 l 573 

Poslęp ściany, mld 5,3 1,91 0,4 10,8 

Wydobycie, Mg/d 3213 1413 150 7691 

Miąższość pokładów, m 2,4 0,49 1,75 3 

Długość ściany, m 193,7 25,85 135 220 

Nachylenie pokładu, stopnie 9,1 2,82 3 12 

Metanonośność pokładu, m3/Mgcsw 6,40 0,66 5,00 7,02 

Głębokość eksploatacji, ppm -573,6 98,27 -700 -440 

Depresja w otworach odmetanowania, mm Hg 117 18,54 o 150 

Liczba otworów odmetanowania, szt. 8,8 4,62 o 25 

Metanowość wentylacyjna, m3/min 9.87 3,67 1,73 20,91 

Odmetanowanie, m3/min 7,2 2,97 o 14,2 
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3. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZIE 
ZAGROŻENIA METANOWEGO W ŚCIANACH EKSPLOATACYJNYCH 

3.1. Struktura sieci wykorzystanej do neuronowej aproksymacji wyników pomiarów 

W przypadku wykorzystania sieci neuronowych do zagadnień aproksymacji, funkcja aproksymu
jąca wyniki pomiarów nie jest prezentowana w sposób jawny, co wynika z teorii tych sieci. 

Sieć neuronowa w trakcie procesu uczenia może całkiem sama znaleźć nieliniowy model roz
ważanego modelu, a jej największą cechąjest zdolność do generalizacji swojej wiedzy na nowe przy
padki . 

Praktyczne projektowanie sieci składa się z następujących etapów: 
- Wybór początkowej struktury sieci (zwykle jest to sieć z jedną warstwą ukrytą, w której po

czątkowa liczba neuronów ukrytych jest równa połowie sumy liczby neuronów wejściowych 
i liczby neuronów wyjściowych. 

- Iteracyjnie przeprowadza się szereg eksperymentów z każdą konfiguracją sieci i zachowuje się 
konfigurację najlepszą (w sensie błędu walidacyjnego) . Eksperymentów potrzebnych do znale
zienia najlepszej sieci, aby uniknąć pomyłek spowodowanych zatrzymywaniem się algorytmu 
w minimum lokalnym. 

- Jeśli wyniki eksperymentu świadczą o niedouczeniu sieci (sieć nie osiąga zadanego poziomu 
błędu) to należy dodać nowe neurony do warstwy ukrytej (warstw ukrytych). Jeśli i to nie po
maga, to należy dodać całą warstwę. 

- Jeśli pojawi się zjawisko przeuczenia sieci (błąd walidacyjny zacznie znacząco rosnąć przed osią
gnięciem zadowalającego poziomu wytrenowania sieci) to należy usunąć pewną liczbę neuro
nów ukrytych (lub całych ich warstw). 

- Po eksperymentalnym znalezieniu dobrej konfiguracji sieci dokonujemy próbkowania by otrzy
mać nowe sieci o tej konfiguracji. 

Typ: MLP 11:11-&2:2, Ind= 101 
Jakość ucz.= 0,743892, Jakość wal.= 0,750377, Jakość test.= 0,740721 

Rys. 2. Struktura sieci neuronowej 
Figure 2. The structure o f the neural netwark 
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Sieć neuronowa składa się z wielu neuronów ułożonych w warstwy. Każdy z neuronów oblicza 
ważoną sumę swoich wejść, a wyznaczony w ten sposób poziom pobudzenia staje się argumentem 
funkcji przejścia (funkcji aktywacji), która oblicza wartość wyjściową neuronu. Neurony tworzą struk
turę jednokierunkową, to znaczy przesyłanie sygnałów odbywa się w kierunku od wejścia do wyj
ścia - bez sprzężeń zwrotnych. Sieć można interpretować jako model typu wejście-wyjście, któ
rego parametrami są wagi oraz wartości progowe. Sieć taka może modelować - przy odpowiedniej 
liczbie warstw i neuronów- funkcję o prawie dowolnej złożoności [3]. 

Wykorzystując "Automatycznego Projektanta Sieci" pakietu Statistica Neural Network PL, za
projektowano sieć neuronową adekwatną do procesu wydzielania metanu do wyrobisk górniczych. 
Sieć ta ma strukturę trójwarstwową W warstwie pierwszej znajduje się piętnaście neuronów od
powiadających wielkościom wejściowym przyjętego na rysunku 2. W warstwie ukrytej znajduje się 
osiem neuronów. W warstwie wyjściowej znajdują się dwa neurony reprezentujące badane wielko
ści wyjściowe przyjętego modelu wydzielania metanu do wyrobisk górniczych. Strukturę tej sieci 
otrzymano w wyniku eksperymentów, między innymi ze zwiększaniem liczby wejść sieci, gdyż 
wtedy osiągnięto najlepsze wyniki identyfikacji. 

3.2. Wyniki uczenia sieci Ileuranowej 

Po określeniu liczby warstw oraz liczby neuronów w każdej warstwie należy dobrać wartości wag 
oraz wartości progowe wszystkich neuronów. Parametry te wybiera się w sposób zapewniający mi
nimalizację blędu działania sieci (co na przykład może wiązać się z najlepszym sposobem pre
dykcj i nieznanych danych za pomocą sieci) . Zadanie to jest realizowane przez algorytm uczenia. 
Podstawą do automatycznej modyfikacji wag i progów zapewniającej minimalizację wspomniane
go błędu są zebrane przykłady, czyli dane wejściowe wraz z podanymi dla nich prawidłowymi roz
wiązaniami. Proces uczenia jest równoważny dopasowywaniu parametrów modelu reprezentowa
nego przez sieć do dostępnych danych uczących. W procesie uczenia użyto klasycznej metod ucze
nia, tj. : wsteczną propagację błędów ("Back Propagation") i gradientów sprzężonych ("Conjugate 
Gradient"). 

Założono, że sieć jest nauczona, kiedy osiągnie odpowiednio niski błąd uczenia, który wynika 
ze struktury uczenia. Założono również, że wielkość błędu w następujących po sobie epokach ucze
nia powinna być względnie ustabilizowana bez tendencji do wahań. W trakcie uczenia sieci błąd 
(podzbioru uczącego, walidacyjnego i testowego) podlega minimalizacji. Wartość błędu uczeni a 
jest prezentowana na wykresie błędu uczenia, który przedstawia błąd RMS (pierwiastek błędu śre
dniokwadratowego). Jest to błąd RMS wyznaczony na podstawie wartości błędów jednostkowych 
obliczonych za pomocą przyjętej funkcji błędu. Na rysunku 3 przedstawiono zmiany wartości błę
dów zbioru uczącego i walidacyjnego dla zadanych parametrów wejściowych. 

Jakość sieci podaje się iloraz odchyleń standardowych, który jest wyznaczonych dla błędów 
i dla danych. Iloraz ten wskazuje, czy próba budowy modelu regresyjnego się udała. Jeśli przyjmie 
on wartość większą lub równą l , to oznacza to, że model realizowany przez sieć nie daje lepszych 
rezultatów niż model podający na wyjściu zawsze ten sam sygnał prognozowany, będący po prostu 
średnią obserwowanych wcześniej wartości wyjściowych. Niższa od l wartość wspomnianego ilo
razu świadczy o lepszym oszacowaniu wyjścia systemu uzyskiwanym za pomocą sieci. Im mniej
sza wartość tym lepiej model zgaduje nieznane wartości wyjściowe. Jeśli sieć zbuduje model, który 
się wcale nie będzie mylił iloraz osiągnie wartość O. Oczywiście ten ostatni przypadek jest czysto 
hipotetyczny, chociaż może się zdarzyć, jeśli modelowany proces będzie deterministyczny i sieci 
uda się odkryć jego prawdziwy model. W tabeli 2 przedstawiono wartości jakości i błędów uczenia 
podzbiorów. 

Z przedstawionych danych wynika, że zbiór uczący, walidacyjny i testowy osiągnęły wystarcza
jące wartości błędów dla poprawnego obliczania wydzielania metanu na podstawie podanych da
nych uczących. Wartości błędów są do siebie zbliżone i w trakcie uczenia błąd ulegał ciągłemu 
zmniejszani u. 
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Rys. 3. Zmiany wartości błędu RMS w 600 epokach 
Figure 3. Changes in values o f RME errors in 600 epochs 

Tabela 2. Wyniki błędów uczenia podzbiorów 
T b! 2 R l f f! . b a e esu ts o errors o eammg_ su set 

Wyszczególnienie 

Jakość uczenia 

Jak ość walidacji 

Jakość testowania 

Błąd uczenia 

Błąd walidacji 

Błąd testowania 

3.3. Wyniki testowania sieci neuronowej 

Wartość 

0,5739 

0,7208 

0,7093 

0,0908 

0,1209 

0,1238 

W tabeli 3 przedstawiono tzw. statystyki regresyjne modelu sieci neuronowych, gdzie odpowiednio 
dla podzbiorów (uczącego, walidacyjnego i testowego podano: 

Średnią wartość zmiennej wyjściowej. 
Odchylenie standardowe obliczone dla zmiennej wyjściowej. 
Średni błąd zmiennej wyjściowej (różnica pomiędzy wartością zadaną i wartością uzyskaną na 
wyjściu modelu) . 
Średni błąd bezwzględny zmiennej wyjściowej (rozumiany jako moduł różnicy pomiędzy war
tością zadaną i wartością uzyskaną na wyjściu). 
Odchylenie standardowe błędów dla zmiennej wyjściowej. 

- Iloraz odchyleń standardowych dla błędów i dla danych. 
Korelacja jako standardowy współczynnik korelacji R Pearsona dla wartości rzeczywistych i war
tości uzyskanych na wyjściu modelu. 
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W ostatnim wierszu podany jest współczynnik korelacji R Pearsona pomiędzy obliczonymi i rze
czywistymi wartościami wyjściowymi . Dla przewidywanych wartości metanowości wentylacyjnej 
i odmetanowania współczynnik korelacji dla zbioru uczącego wynosi odpowiednio 81,9 i 92,1 %. 
Dla podzbiorów walidacyjnego i testowego wartości są nieco mniejsze, jednak mieszczą się w do
puszczalnych granicach. Wymagany stopień dokładności prognozowania wynosić powinien powy
żej 0,7, co w przypadku realizowanego modelu zostało osiągnięte. Stworzony model może służyć 
do prognozowania wydzielania metanu do wyrobisk górniczych. 

Tabela 3. Zestawienie statystyk procesu uczeni a sieci neuronowej 
T b! 3 S f h l . l k a e taliStiCS O t e earnmg neura netwar 

Zbiór Uczący Zbiór Walidacyjny Zbiór Testowy 

Metan 
Metan 

Metan 
Metan 

Metan 
Mctnn 

Wyszczc-
odprowadzany 

ujmowany 
odprowadzany 

ujmowany 
odprowadzany 

ujmowany 
gó lnicnie 

wen tylacyjnie 
przez 

wentylacyjnie 
przez 

wentylacyj nie 
przez 

[m'/min) 
odmetanowanie 

[m3/min) 
odmetanowanie 

[m3/mi n] 
odmetanowanie 

[m3/min] [m3/min) [m3/min] 

Średnia 9,330 7,587 10,220 7,519 9.766 7,863 

Odchylenie 3,512 2,540 3,603 2,429 3,775 2,710 
standardowe 

Średni błąd 0,014 -0,017 -0.619 0,049 -0,084 0,161 

Odchylenie 2,015 0,987 2,597 1,327 2.678 1,413 
blędu 

Sredni blącl 1,517 0,737 2,015 0,987 2,120 1,115 
bezwzględny 

Wspólczynnik 0,819 0,921 0,703 0,839 0,720 0,855 
korelacji 

Porównanie wyników pomiarów i obliczeń w metodzie analizy wydzielania metanu do wyro
bisk górniczych zostało przedstawione na rysunkach 4 i 5. 

Rys. 4. Porównanic wyników pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem sieci neuronowych. 
Metan odprowadzany wentylacyjnie 
Figure 4. Comparison ofrcsults betwecn real emission and according to the calculations with neural nctwork. 
The metbane ventilating 
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Rys. 5. Porównanic wyników pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem sieci neuronowych. 
Metan ujmowany przez odmetanowanie 
Figure 5. Comparison o f rcsults between real emission and according to the calculations with neural network. 
The methane from the underdrainage 

ZAKOŃCZENIE 

Z analizy metod prognozowania wydzielania metanu do wyrobisk górniczych wynika, że istnieje 
duża liczba czynników, które wpływają na kształtowanie się wydzielania metanu do wyrobiska gór
niczego. Pełne poznanie wpływu różnych czynników, które mają istotne znaczenie na wydzielanie 
metanu w oparciu o dotychczas wykorzystywane metody sprawia duże trudności. Dlatego też za
proponowano metodę prognozowania zagrożenia metanowego do ścian zawałowych w kopalniach 
węgla kamiennego opartą o sieci neuronowe. 

Pozwoliło to zidentyfikować proces wydzielania metanu do wyrobisk górniczych na podstawie 
zadanych wielkości wejściowych oraz wielkości wyjściowych (wyników pomiarów). Największą 
cechą sieci neuronowych w metodzie prognozowania wydzielania metanu jest zdolność do genera
lizacji wiedzy na nowe przypadki. 

W oparciu o sztuczne sieci neuronowe można prowadzić obliczenia ilości wydzielanego meta
nu. Opracowana metoda prognozowania zagrożenia metanowego do wyrobisk ścianowych pozwa
la na określenie wpływu różnych czynników dla zadanych warunków prowadzenia eksploatacji. 
Metodę tę można stosować na etapie projektowania eksploatacji jak i również do bieżącej analizy 
zagrożenia metanowego. 

Ważną cechą w analizie wydzielania metanu do wyrobisk górniczych jest wykorzystanie wy
ników z wcześniej prowadzonych ścian. Zgromadzenie odpowiedniej ilości wyników dla danych 
warunków partii, pokładu, kopalni, obszarów kopalń pozwala na rozpoznawanie skali zagrożenia 
metanowego. Zwiększenie dokładności określania ilości wydzielanego metanu wpłynie na bezpie
czeństwo i płynność prowadzonej eksploatacji. 
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Forecast o f Methane Hazard in to Longwalls in Hard Coal Mines 

The methods used at the moment are not perfect and the forecast results of methane emission to head
ings differ from real methane emission. This artide presents the forecasting method for methane 
hazard in longwalls with caving in coal mines. Number 445 results from 5 different mined long
walls in mines with high methane emission were taken into consideration. Neural netwark are used 
for forecasting methane emission into longwalls. This artide presents the selection method and con
struction of neural network. The results of learning and testing neural netwark are also discussed. 
Neural netwark determining methane emission into longwalls on the basisof measurement results. 

Artykuł zrealizowano w ramach projektu badawczego nr 18.18.100.104. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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Ewolucja regulacji prawnej oceny zagrożenia tąpaniami 

Mirosława Bukowska, Władysław Konopko 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Przepisy wykonawcze do Prawa geologicznego i górniczego odnoszące się do 
problematyki związanej z oceną zagrożenia tąpaniami w polskich kopalniach węgla kamiennego, 
na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat ulegały ciągłym modyfikacjom. Wynikało to ze zmie
niających się warunków geologiczno-górniczych, a przede wszystkim ze stałego zwiększania głę
bokości eksploatacji oraz potrzeby wybierania resztkowych partii złoża, jak również z potrzeb ru
chowych kopalń węgla kamiennego, które intensyfikowały wydobycie. To z kolei sprzyjało wzros
towi liczby niebezpiecznych zjawisk dynamicznych w górotworze. Mimo, iż w ostatnich latach zna
cząco zmalała liczba tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego na skutek doskonalenia technologii 
eksploatacji i profilaktyki tąpaniowej, również obecnie dostrzega się potrzebę nowelizacji prze
pisów wykonawczych do Prawa geologicznego i górniczego w zakresie kwalifikacji skłonności gó
rotworu do tąpaó, jak również kwalifikacji wyrobisk do stanów zagrożenia tąpaniami. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, zakład górniczy, zagrożenie tąpaniami, prawo 

l. WPROWADZENIE 

Wraz z rozwojem polskiego górnictwa węgla kamiennego nasilało się występowanie wstrząsów in
dukowanych działalnością górniczą i tąpnięć . Na przełomie lat 1940-1950 w polskim górnictwie 
węglowym notowano po kilkaset tąpnięć rocznie (rys. 1). Rozwój technologii eksploatacji i stop
niowo rozwijane metody profilaktyki tąpaniowej spowodowały systematyczne ograniczanie liczby 
tąpnięć pomimo stałego zwiększania produkcji węgla kamiennego do końca lat 70. ubiegłego wie
ku i zwiększania głębokości eksploatacji. W tym okresie notowano kilkadziesiąt tąpnięć w roku. 
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odnotowano wyraźny spadek liczby tąpnięć w pol
skich kopalniach węgla kamiennego, których liczba kształtuje się obecnie na poziomie kilku tą
pnięć rocznie. Częstość występowania tąpnięć w polskim górnictwie węglowym zmuszała ośrodki 
naukowe i nadzór górniczy do modyfikowania, Uszczegółowiania przepisów wykonawczych do Pra
wa geologicznego i górniczego w zakresie zagrożenia tąpaniami. Przeobrażenia aktów prawnych w tym 
aspekcie są przedmiotem niniejszego artykułu . 

2. ZJAWISKA SEJSMICZNE W OBSZARZE GÓRNEGO ŚLĄSKA 
PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ 

Wstrząsy górotworu indukowane działalnością górniczą i tąpania zaliczane są do zagrożeń, które 
wynikają bezpośrednio z naturalnych właściwości środowiska geologicznego, a ich wystąpienie 
warunkowane jest prowadzeniem robót górniczych. 
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Pojęcia "wstrząs sejsmiczny indukowany eksploatacją górniczą" i "tąpnięcie" są rezultatem znisz
czenia struktury skał i ich przemieszczenia odpowiednio w znacznej odległości od wyrobiska 
(wstrząs górotworu) i/lub w jego bezpośrednim otoczeniu (tąpnięcie) . Każdemu tąpnięciu towarzy
szy wstrząs o odpowiednio wysokiej energii sejsmicznej. Jednocześnie jedynie około l% zjawisk 
~ejsmicznych o energiach, które mogą wywołać tąpnięcie, kończy się tąpnięciem [5]. Tąpnięcie jest, 
więc szczególnym przypadkiem wstrząsu sejsmicznego, które skutkuje zmniejszeniem lub przer-
1\'aniem funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania wyrobiska górniczego (uszkodzenie obu
dowy i urządzeń), zagrożeniem dla załogi oraz wywołuje inne zagrożenia (np. metanowe, pożaro
we, pyłowe) [13]. 
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Rys. l . Liczba tąpnięć · latach 1949-2005 w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym [9] 
Figure l. The amount o f rockburs t in a period from 1949 to 2005 in Lhe Upper Silcsian Co al Basi n 

W okresie przed rozpoczęciem działalności górniczej na Górnym Śląsku, wstrząsy odczuwalne 
były na terytorium Śląska, w południowo-zachodniej części Polski, w Czechach, na Węgrzech. Prze
kazy historyczne wskazują na rok 1433, 1443, 1590 i 1858. W roku 1785 silne wstrząsy wystąpiły 
w Żorach i w Pszczynie, natomiast wstrząs w 1786 roku odczuwalny był w Opolu, w Tarnowskich 
Górach i Żorach, a w Bytomiu skutkował uszkodzeniem budynków mieszkalnych. 

Na przełomie XIX i XX wieku górnictwo było już silnie rozwinięte na Górnym Śląsku, a wstrzą
sy stały się silnym odczuwalnym zjawiskiem na powierzchni. 

Foczątek XX wieku (lata 1909-1912) był okresem, w którym wstrząsy skutkowały już tąpa
niami w kopalniach. Badacze wydawali pierwsze opinie na temat genezy tąpnięć. 

Jedną z pierwszych była opinia wydana przez Knochenhauera, stwierdzająca, że przyczyną tą
pań mogą być wstrząsy tektoniczne [15]. W 1928 roku, z powodu nasilania się zjawisk dynamicz
nych w kopalniach węgla kamiennego, powstała pierwsza stacja geofizyczna w Raciborzu. 

Pierwsze opisane tąpnięcie związane było z eksploatacją rudy ołowiu w kopalni "Derbyshire" 
w Wielkiej Brytanii w roku 1738. W XIX wieku notowano tąpania w kopalniach węgla kamien
nego w Zagłębiu Ruhry. Najstarszy opis tąpań natomiast w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym po
chodzi z 1858 roku i dotyczy zjawisk występujących w kopalni ,,Fanny" (obszar na granicy kopalń 
.. Gottwald", ,,Polska" i "Siemianowice"), a nieco później, w roku 1875 w kopalni "Król". 
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Pierwotnie, pod pojęciem tąpnięcia rozumiano "łuszczenie się ociosów wyrobisk, odpryskiwa
nie z nich węgla, którym towarzyszyły różne zjawiska akustyczne" [8]. Zjawiska akustyczne, na 
które zwraca uwagę pierwsza definicja tąpnięcia były definiowane w sposób opisowy jako trzaski. 
ostry dźwięk, huk, szmery, strzały armatnie, straszliwy przeciągły ryk oraz tupanie. Znański w 1938 
roku termin "tupanie" zamienił na "tąpanie", a zjawisko tąpnięcia opisał jako "raptowność przebie
gu procesu pękania i zruszenia". Stopniowo weryfikowano merytoryczną treść pojęcia "tąpnięcie'' 
[ 16), [17), [l), [7), [11], [12]. Jednym z efektów prac nad pojęciem tąpnięciajest definicja opracowana 
w 1979 roku przez grupę roboczą do spraw tąpań Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu. 
która brzmi: "Tąpnięcie jest kruchym pęknięciem znajdującej się w krytycznym stanie naprężenia 
części pokładu węgla (skały) przylegającej do wyrobiska górniczego powstającym w warunkach, 
kiedy prędkość uwalniania energii przewyższa graniczną prędkość rozpraszania energii wskutek 
odkształceń nieodwracalnych. W tąpnięciu uczestniczy energia sprężysta pokładu węgla (skały) w og
nisku pęknięcia i energia skał otaczających. Tąpnięciu towarzyszy silny dźwięk, wyrzut węgla, zni
szczenie obudowy, maszyn, urządzeń, tworzenie się pyłu i fali powietrznej . Sprężyste odkształce
nie górotworu przylegającego do ogniska spękania rodzi fale sejsmiczne rozprzestrzeniające się przy 
silnym tąpnięciu na dziesiątki i setki kilometrów". Definicja ta zwraca uwagę na udział w tąpnięciu 
nie tylko skał budujących pokład, ale również skał otaczających oraz na prędkość pochłaniania 
i uwalniania energii w procesie niszczenia. 

Cytowane w literaturze naukowej dotyczącej problematyki tąpań definicje tąpnięcia w zasad
niczej części mało różnią się między sobą. Znajduje to odzwierciedlenie również w przepisach Pra
wa geologicznego i górniczego (tab. l). 

Tąpania związane są nie tylko z podziemnym górnictwem węglowym, ale są również powszech
nym zjawiskiem w górnictwie rudnym (kopalnie miedzi, uranu, złota i diamentów), górnictwie sol
nym (kopalnie soli kamiennej i potasowej) [15]. Znane są również przypadki tąpnięć w górnictwie 
skalnym. Przykładem jest odkrywka "Vermont" w USA, w której eksploatuje się marmur. 

3. ŹRÓDŁA REGULACJIPRAWNEJ DLA ZIEM POLSKICH 
W ZAKRESIE OCENY SKŁONNOŚCI DO T ĄP AŃ I ZAGROŻENIA T ĄP ANIAMI 

Źródła regulacji prawnej obowiązujące na ziemiach polskich, związane z wydobyciem kopalin, się
gają szesnastego wieku. Pierwowzorem była ustawa górnicza dla Węgier podpisana przez Maksy
miliana II w 1573 roku. Na jej podstawie, w późniejszym okresie, w 1854 roku powstała austriacka 
ustawa górnicza. Ustawa ta obowiązywała w zaborze austriackim. Wcześniej, w roku 1769, Fryde
ryk II podpisał zasady Prawa górniczego dla Śląska i hrabstwa kłodzkiego. Węgiel traktowany był 
wówczas jako minerał i podlegał przepisom Prawa górniczego. Na poszukiwania i eksploatację po
trzebne było już w owym czasie zezwolenie funkcjonującej górniczej instytucji o nazwie Wyższy 
Urząd Górniczy. W roku 1865 powstała ustawa pruska, w ramach, której została wydana powsze
chna ustawa górnicza w zakresie trybu nadawania własności górniczej. Ustawa pruska z 1865 roku 
dała podwaliny pod nowe postanowienia o'poszukiwaniach i nadaniach górniczych w roku 1870 
w Królestwie Polskim. 

W okresie międzywojennym XX wieku obowiązywały trzy odstawowe ustawy: 
- Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 roku o władzach górniczych. 
- Ustawa z dnia 3 marca 1926 roku o zmianach powszechnej austriackiej ustawy górniczej z 23 ma-

ja 1854 roku. 
- Prawo górnicze z 1930 roku znowelizowane w roku 1938. 

W okresie II wojny światowej nastąpił powrót pruskiej ustawy górniczej z 1865 r. Wszystkie 
\ryżej wymienione dokumenty, które powstawały wraz z rozwojem kopalnictwa stanowią podwa
liny dla przepisów i ustaw obowiązujących w okresie po II wojnie światowej aż do czasów nam 
współczesnych. Najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w polskim górnictwie w okresie 
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po zakończeniu działań II wojny światowej było Prawo Górnicze ogłoszone Dekretem z dnia 6 ma
ja 1953 roku [6]. 

-L ZMIANY STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE OCENY SKŁONNOŚCI DO T ĄPAŃ 
I ZAGROŻENIA T ĄP ANIAMI OD LAT 60. XX WIEKU DO ROKU 2003 

Zestawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących oceny skłonności do tąpm'l i zagrożenia 
tąpaniami obowiązujących na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przedstawiono w tabeli l. 
Dane dotyczące stanu prawnego zawarte są w kilku rodzajach dokumentów (zarządzenia: Ministra 
Górnictwa, Prezesa WUG i MSWiA) i stanowią przede wszystkim syntetyczny przekaz rozwoju 
pojęć i definicji związanych ze skłonnością do tąpań i zagrożeniem tąpaniami. 

Tabela J. Ewolucja zapisów prawnych w latach 1960-2002 
w aspekcie skłonności do tąpań i zagrożenia tąpaniami 
Table l. The evolution o f law regulation during the period from 1960 to 2002 
in the aspect of the susceptibility to bumps and bump hazard 
i 
l 
! Zarządzenie Nr 32 
l Ministra Górnictwa 
j i Energetyki z dnia 20 

l 
kwietnia 1961 r. [ 19]. 
Wytyczne 
hezpiecznego 
prowadzenia 
eksploatacji 
w pokładach 
tąpiących 

Zarządzenie Prezesa 
WUG zdnia29 
stycznia 1970 r. [20]. 
Ustalenia kryteriów 
zagrożeń tąpaniami 

złóż węgla 

kamiennego 

Zarządzenie Nr 4 
Ministra Górnictwa 

l z dnia I 2 marca 
1981 r. [21]. 
Wytyczne 
bezpiecznego 
prowadzenia 
eksploatacji 
w pokładach 
zagrożonych 

tąpaniami

kategoryzacja tąpnięć 

§l. Tąpaniami nazywamy zjawiska gwałtownego pękania skał, spO\ ·odo
wane przekroczeniem ich wytrzymałości i ich raptownego przemieszczania 
się do środka wyrobiska. Zjawisko to ma przebieg gwałtowny, podobny do 
eksplozji (wybuchu), załamania, wyrzutu lub wypchnięcia mas skalnych do 
wyrobiska górniczego. 
§3. Skłonność pokładu do rąpań odnosi się jedynie do partii, które mają szcze
gólne warunki geologiczno-górnicze, zatem skłonność ta nie może być uogól
niana na cały pokład, gdyż warunki te w różnych partiach są różne. W przy
padku rozległych pól eksploatacyjnych kopalni i wyraźnych różnic geolo
gicznych w poszczególnych partiach tych pól, skłonność pokładów do tąpań 
można określić w stosunku do poszczególnych partii jednego pola eksploa
tacyjnego. 

§J. Zagrożenie tąpaniami- oznacza możliwość nagłego i gwałtownego zni
szczenia struktury skał wokół wyrobiska górniczego z równoczesnym wyrzu
ceniem ich do wybranej przestrzeni. 
Skłonność skał do tąpań- oznacza ich zdolność do akumulowania energii 
sprężystej i nagłego jej wyzwalania w chwili przekroczenia wytrzymałości 
skał. 

Częścią złoża lub pokładu zagrożoną tąpaniami jest ta część skłonna do tą
pań, w której występuje lub może wystąpić nadmierna koncentracja naprę
żeń, spowodowanych warunkami naturalnymi lub górniczo-technicznymi albo 
łącznie warunkami naturalnymi i górniczo-technicznymi. 

§2. Ustala się 3 kategorie tąpnięć: 
Do kategorii pierwszej należy zaliczyć tąpnięcie, które spowodowało dyna
miczne przemieszczenie się skał (węgla) , stropu, spągu lub ociosu do wyro
biska górniczego i częściowe lub całkowite zniszczenie obudowy na odcinku 
do 20 m wzdłuż frontu wyrobiska eksploatacyjnego lub wyrobiska koryta
rzowego. 
Do kategorii drugiej- 20-50 m. 
Do kategorii trzeciej powyżej 50 m. 
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Tabela l. Cd, 
Table l Cont ' d 

Zarządzenie Prezesa 
WUG z dnia 3 sierpnia 
1994 r. (MP Nr 45, 
poz. 368) [22]. 
Dotyczy określenia 
kryteriów oceny 
zagrożei1 naturalnych 

Rozporządzenie 

MSWiA z dnia 14 
czerwca 2002 r. 
(Dz. U. Nr 94, 
poz. 841) [23]. 
Dotyczy zagrożeń 
naturalnych 
w zakładach 
górniczych. 
Rozporządzenie 

MSWiA z dnia 6 
października 2003 r. 
(Dz. U. 03.181.1777) 
zmieni ające 

rozporządzenie 

w sprawie zagrożeń 
naturalnych 
w zakładach 
górniczych 

Dział II, Rozdział l, §4. 
Zagrożenie tąpaniami- oznacza możliwość gwałtownego zniszczenia struk-
tury skal wokół wyrobiska górniczego, z równoczesnym dynamicznym ich 
przemieszczeniem do wyrobiska. 
Złożem (pokładem) lub jego częścią zagrożoną tąpaniami jest ta jego część 
skłonna do tąpań, w której występuje lub może wystąpić koncentracja naprę-
żeń spowodowana warunkami geologiczno-górniczymi. 
Skłonność do tąpwi -oznacza zdolność do akumulowania energii sprężystej 
i nagłego jej wyzwalania w chwili przekroczenia wytrzymałości skal. 
Tąpnięcie - oznacza gwałtowne wyładowanie energii sprężystej nagroma-
dzonej w górotworze, objawiające się drganiami górotworu, niosącymi zna-
czną energię, połączone ze zjawiskami akustycznymi i falą uderzeniową; zja-
wisko to powoduje zniszczenie struktury skał stropu, spągu lub pokładu z rów-
noczesnym dynamicznym przemieszczeniem skal do wyrobiska oraz powo-
duje zniszczenie lub uszkodzenie obudowy wyrobiska lub maszyn i urządzeń. 

Rozdział l, §2. 
Tąpnięcie - zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem górotworu, w wy-
niku, którego wyrobisko lub jego odcinek uległo gwałtownemu zniszczeniu 
lub uszkodzeniu, w następstwie, czego nastąpiła całkowita albo częściowa 
utrata jego funkcjonalności lub bezpieczeństwa jego użytkowania. 
Zagrożenie tąpaniami- rozumie się przez to możliwość wystąpienia tąpnię-
cia w rezultacie niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych w wyro-
bisku lub w jego otoczeniu. 
Skłonność górotworu i skał (skał płonnych i pokładów węgla) do tąpań- ro-
zumie się przez to zdolność do kumulowania energii w górotworze lub ska-
lach i nagłego jej wyzwolenia w momencie zmiany lub zniszczenia ich struk-
tury. 

W okresie powojennym do lat 70. XX wieku ocena stanu zagrożenia tąpaniami bazowała na bli
żej nie sprecyzowanej naturalnej skłonności do tąpań. Kwalifikacje pokładów węglowych do stop
ni jednego z trzech stopni zagrożenia tąpaniami miały charakter jakościowy, polegający na pros
tym opisowym definiowaniu - np. "stopień III - pokłady lub partie pokładów, w których wystę
pują silne i liczne tąpania z dużymi skutkami". Dopiero w roku 1973 skłonność do tąpań zdefi
niowana została "energetycznym wskaźnikiem naturalnej skłonności węgla do tąpań W d' [18] (rys. 2). 

Do roku 2002 pojęcie skłonności do tąpań wiązano z własnościami pokładu, a pokłady lub ich 
części zaliczano do stopni zagrożenia tąpaniami w oparciu o miary pokładów skłonnych do tąpań -
cyt.: "Do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokłady lub części pokładów skłon
nych do tąpań, w których ... " [22] . Skłonność do tąpań była określana odrębnie dla poszczególnych 
skał - oddzielnie dla węgla a oddzielnie dla skał płonnych, w tym jego przerostów, co ilustruje 
rysunek 3. 
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Rys. 2. Schemat energetyczny do wyznaczania wskaźnika WET 

Figure 2. The energetic diagram used for the determination o f index W ET 

Rys. 3. Schemat opróbowania pokładu węgla i przerostów skal płonnych do wyznaczania wskaźnika WET 
Figure 3. Diagram used for the sampling of seam and band o f the waste rocksfor the deterrnination o f index WET 

Obecnie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
14 czerwca 2002 roJu [23] i jego nowelizacja z dnia 6 października 2003 roku w sprawie zagrożeń 
naturalnych w zakładach górniczych, pojęcie skłonności do tąpań wiąże się z całokształtem włas
ności skał otaczających i pokładu wprowadzając pojęcie "skłonność górotworu i skał do tąpań" 
1 rys. 4). Rozporządzenie to wprowadziło istotne zmiany w zasadach kwalifikowania pokładów wę
gla kamiennego do stopni zagrożenia tąpaniami - cyt.: "Do pierwszego stopnia zagrożeni a tąpa

niami zalicza się pokłady lub ich części zalegające w górotworze skłonnym do tąpań ... ". 
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Rys. 4. Interwal opróbowania górotworu w celu określeniajego skłonności do tąpań [Bukowska 2005] 
Figure 4. The interval ofthe rock mass sampling in order to determine the susceptibility to bumps [4] 
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Zdaniem Autorów, w dalszym ciągu przepisy Prawa geologicznego i górniczego wymagają udos
konalenia zapisów i sformułowań między innymi w zakresie zdefiniowania górotworu nieskłonne
go do tąpań oraz w zakresie kwalifikowania wyrobisk do odpowiednich stanów zagrożenia tąpania
mi . Powyższe propozycje nowelizacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego przedstawiom1 
w rozdziale 5. 

5. PROPONOW ANE NOWELIZACJE PRZEPISÓW PRAWA 
W ZAKRESIE OCENY SKŁONNOŚCI DO T ĄPAŃ 
I ZAGROŻENIA TĄPANIAMI [14] 

Dotychczasowe regulacje prawne kwalifikowania pokładów węgla do stopni zagrożenia tąpaniami 
są kwalifikacjami jakośc iowymi. Stan zagrożenia tąpaniami pokładu lub jego części zaliczonego 
np. do III stopnia zagrożenia w poszczególnych kopalniach, w wielu przypadkach różni się zasad
niczo w konfrontacji z obiektywnie stwierdzonym stanem zagrożenia. Natomiast konsekwencje eko
nomiczne takiego zaliczenia są porównywalne lub jednakowe. Aktualny stan badań analitycznych 
i empirycznych pozwala na jednoznaczne wyznaczenie miejsc podwyższonego stanu zagrożenia 
tąpaniami w pokładzie (w polu ścianowym) oraz, że wyniki badań analitycznych pozwalają na 
optymalizację projektów eksploatacji , wykluczających lokalizację wyrobisk korytarzowych w miejs
cach o najwyższym stanie zagrożenia , a w miejscach zagrożonych - zastosować skuteczną wyprze
dzającą profilaktykę tąpaniową. 

Zgodnie z wieloletnimi doświadczeniami kopalń węgla kamiennego przyjąć należy, że: 
- zagrożenie tąpaniami występuje w górotworze skłonnym do tąpań; 
- stan zagrożenia tąpaniami jest zmienny w poszczególnych miejscach partii pokładu czy pola 

ściany w zależności od zmiany geologiczno-górniczych uwarunkowań; 
- zagrożone tąpaniami są wyrobiska a nie pokłady. 

Powyższe upoważnia do: 
- ilościowej oceny skłonności górotworu i skał do tąpań; 
- kwalifikowania wyrobisk lub ich części (odcinków) do odpowiednich stanów zagrożenia tąpa -

niami. 
Miary skłonności do tąpań środowiska skalnego powinny spełniać, między innymi, następujące 

warunki: 
- obejmować przestrzeń górotworu, która zgodnie z wynikami badań i obserwacjami dołowymi 

ma bezpośredni wpływ na zagrożenie tąpaniami wyrobisk górniczych; 
- bazować na możliwie wszechstronnym poznaniu własności strukturalnych i mechanicznych skał; 
- niezbędny zakres oznaczania określonych parametrów skał powinien być realny do zbadania 

przy powszechnym stosowaniu tejże miary; 
- przynajmniej część metod powinna umożliwiać ocenę skłonności górotworu i skał do tąpań przez 

kopalniane służby do spraw tąpań, a niekoniecznie przez specjalistyczne ośrodki naukowo-ba
dawcze. 
Uwzględniając powyższe rozważania, skłonność górotworu do tąpań można ocenić, między in

nymi, w oparciu o następujące metody: 
- sejsmiczność indukowaną robotami górniczymi [ 14); 
- liczbę górotworu Lg [13); 
- wskaźnik skłonności górotworu do tąpań WTG [2] , [3], [4); 
- wskaźnik energii kinetycznej górotworu WEk [4] . 

Ilościowa kwalifikacja skłonności górotworu do tąpań powinna zastąp ić obecną jakościową 

kwalifikację pokładów do stopni zagrożenia tąpaniami, jak również powinna podlegać dotychcza
sowej procedurze zaliczania. 
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Prowadzenie robót w górotworze skłonnym do tąpań obliguje kopalni ę do zorganizowania służ
by do spraw tąpań oraz opracowania kompleksowego projektu eksploatacji pokładów zalegających 
w warunkach zagrożenia tąpaniami (w górotworze skłonnym do tąpań) . 

Natomiast uwzględniając, że zagrożone tąpaniami, zgodnie z fizyką zjawiska, są wyrobiska gór
nicze zlokalizowane w górotworze skłonnym do tąpań, oraz, że stany zagrożenia tąpaniami wyro
bisk górniczych są możliwe do ustalenia na drodze prognostycznej, w oparciu o geologiczno-gór
nicze uwarunkowania lokalizacj i wyrobisk oraz empirycznej w oparciu o bieżące pomiary przewi
dziane w "Kompleksowej metodzie . .. ", kwalifikację wyrobisk lub ich części do poszczególnych 
stanów zagrożenia tąpaniami ustala Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w oparciu o opinię Ko
palnianego Zespołu ds . Tąpań. Analogicznie ustala też zmiany w tej kwalifikacji wynikające ze 
zmiany uwarunkowań wyrobiska lub poszczególnych jego części (odcinków). Zakwalifikowanie 
wyrobiska lub jego części (odcinka) do określonego stanu zagrożenia tąpaniami obliguje kopalnię 
do opracowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej . 

WNIOSKI 

Ewolucja regulacji prawnej w zakresie zagrożenia tąpaniami w polskim górnictwie węgla kamien
nego następuje wraz z rozwojem myśli naukowej i technicznej i wynika: 
- ze stałego pogarszania się warunków eksploatacji; 
- ze stałego wzrostu głębokości eksploatacji; 
- z konieczności wybierania resztkowych partii złóż; 

z eksploatacji podpoziomowej; 
- z rozwoju metod badawczych; 
- ze zmian podejścia do oceny skłonności do tąpań i do oceny zagrożenia tąpaniami ; 

- z wdrażania przez kierownictwo kopalń najnowszych osiągnięć nauki i techniki; 
- z działalności nadzoru górniczego w zakresie wprowadzania osiągnięć nauki do przepisów wy-

konawczych Prawa geologicznego i górniczego. 
W obowiązujących przepisach Prawa geologicznego i górniczego pojęcie skłonności do tąpań 

wiąże się z całokształtem własności skał otaczających i pokładu . 

Istotne zmiany w zasadach kwalifikowania pokładów węgla kamiennego do stopni zagrożenia 
tąpaniami bazują na wprowadzeniu pojęcia "górotwór skłonny do tąpań" . 

Kwalifikacja w zakresie oceny zagrożenia tąpaniami nie w pełni uwzględnia aktualny stan 
wiedzy w zakresie problematyki tąpań. 

Istnieje potrzeba nowelizacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego w zakresie: 
- kwalifikacji skłonności górotworu do tąpań, która zastąpić powinna kwalifikację pokładów do 

stopni zagrożenia tąpaniami; oraz 
usankcjonowania prawnego praktyki kwalifikacji wyrobisk lub ich części do poszczególnych 
stanów zagrożenia tąpaniami . 
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The Evolution of the Regulation of the Assessment of Rockburs t Hazard 

The executive regulation of Geological and Mine Law· concerning the assessment o f rockburst ha
zard in Polish coal mines have been systematically modified for a few dozen of years. This mo
dification results from changeable geological and mine conditions, but above all from increasing 
depth o f exploitation and a need to mine the leftovers of deposit as well as a need of functioning of 
coal mines that have intensified the exploitation. It has next been conductive to the increase of the 
amount of dangerous phenomena in rock mass. Despite the decrease of the amount of bumps in coal 
mines during last few years what was the result of improving the technology of exploitation and 
bump prevention, there is a need of amending the executive regulation of Geological and Mine Law 
concerning the qualification of susceptibility of rock mass to bumps as well as the qualification of 
min e workings to the states o f rockburs t hazards. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008 jako projekt badawczy. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Wyzbrajanie i wygradzanie ściany 001 w pokładzie 504 
w Kompanii Węglowej S .A. Oddział KWK "Bielszowice" 
w warunkach zagrożenia pożarowego 

Janusz Niechwiadowicz, Krzysztof Postawa, Wojciech Żołnierek, 
Janusz Toczka, Krzysztof Matuszewski 
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bielszowice" 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono sytuację geologiczno-górniczą w ściani e 001 w po
kładzie 504 prowadzonej w warunkach koincydencji zagrożeń naturalnych. Omówiono stan zagro
żenia pożarowego i profilaktykę przeciwpożarową prowadzoną w końcowym odcinku biegu tej 
ściany. Następnie przedstawiono sposób wytransportowania wyposażenia ściany 001 w pokładzie 
504 do sąsiedniej ściany OOla. Zwrócono uwagę na sposób wygrodzenia ściany w obudowie łuko
wej podatnej ze względu na potrzebę utrzymania odpowiednich jej gabarytów w dłuższym okresie 
czasu oraz ze względu na niedopuszczenie do wzrostu zagrożenia pożarowego w zrobach wybranej 
ściany 001 w pokładzie 504. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, zagrożenie pożarowe, wyzbrajanie i wygradzanie ściany 

l. WPROW ADZENIE 

W KWK "Bielszowice" w latach 2004-2006 wyeksploatowano ścian\! 001 w pokładzie 504 w czę
ści pólnocno-wschodniej przy granicy z KWK "Pokój" (dawne KWK "Wawel"). W końcowym 
odcinku biegu ściany 00 l w pokładzie 504 wystąpił w jej zrobach wzrost zagrożenia pożarowego 
związany z przedostawaniem się do zrobów tej ściany węgla z pokładu 503, zalegającego w stropie 
bezpośrednim . W związku z powyższym w drugim półroczu 2005 roku ścianę 001 w pokładzie 504 
prowadzono tak, aby jak najszybciej znalazła się pod stropem pokładu 503 . 

W okresie tym w zrobach ściany 001 w pokładzie 504 wystąpił wzrost zagrożenia pożarowego , 

co zmusiło kopalnię do przystąpienia do prac profilaktycznych w przedmiotowym rejonie. Dzięki 
podjętym przedsięwzięciom stan zagrożenia pożarowego uległ zmniejszeniu, co spowodowało za
kończenie prac profilaktycznych w rejonie ściany 001 w pokładzie 504. Ze względu na potrzebę 
wybrania sąsiedniej ściany OOla w pokładzie 504 wystąpiła potrzeba utrzymania wyrobiska w miej
scu zakończenia ściany 00 l, które pełniłoby funkcję wyrobiska odstawczego z planowanej ściany 
OOla oraz służyłoby do doprowadzenia do niej świeżego powietrza. W związku z powyższym wy
stąpiła potrzeba szybkiego wyzbrojenia wyposażenia ściany 001 w pokładzie 504 częściowo do 
ściany 001a oraz takiego wygrodzenia ściany 001, aby zapewnić w wygrodzonym wyrobisku od
powiednie gabaryty w dłuższym okresie czasu oraz nie dopuścić do wzrostu zagrożenia pożarowe
go w zrobach wybranej ściany 001 w pokładzie 504. 

W niniejszym artykule omówione zostaną następujące zagadnienia: 
- sytuacja geologiczno-górnicza w rejonie zakończenia ściany 001 w pokładzie 504; 
- stan zagrożenia pożarowego i profilaktyka przeciwpożarowa w ko1'1cowym odcinku biegu ścia-

ny 00 1 w pokładzie 504; 
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- wyzbrojenie wyposażenia ze ściany 00 l w pokładzie 504; 
- wygrodzenie ściany 001 w pokładzie 504 w obudowie łukowej podatnej. 

2. SYTUACJA GEOLOGICZNO-GÓRNICZA W REJONIE ZAKOŃCZENIA ŚCIANY 001 
W POKŁADZIE 504 

Ściana 001 w pokładzie 504 uruchomiona została 10.03 .2004 roku. Grubość pokładu 504 w po
czątkowym okresie biegu ściany wynosiła od 3,6 do 4,9 m, a w końcowym okresie biegu ściany od 
3,9 do 6.85 m (po połączeniu pokładów 503 i 504). 

W sąsiedztwie uruchomionej ściany 001 na początku jej wybiegu w stropie pokładu 504 wystę
pował kolejno: 3,2 m łupek piaszczysty, 3,6 m piaskowiec, 1,1 m lupek piaszczysty, 2,1 m łupek 
ilasty, 0,3 m węgiel, 19,5 m piaskowiec, 0,8 m lupek piaszczysty i 0,7 m pokład 503. Nadmienić 
należy, że pod koniec wybiegu ściany 001 w pokładzie 504 pokłady 503 i 504 połączyły się (rys. l). 

W spągu pokładu 504 występował kolejno: 1,0 m łupek ilasty, 0,5 m łupek piaszczysty, 14,2 m 
piaskowiec i 1,3 m pokład 505/1. 

Wysokość ściany 001 w pokładzie 504 wynosiła 3m, a średnie nachylenie podłużne 5-14°, na
tomiast średnie nachylenie poprzeczne 0-12°. Długość ściany 001 w pokładzie 504 w pierwszym 
etapie jej wybierania (580 m) wynosiła 285 m, natomiast w kotkowym etapie jej wybierania wy
nosiła 380 m. Ściana 001 w pokładzie 504 wybierana była systemem poprzecznym z pozostawie
niem węgla w spągu pokładu. Ściana ta wybierana była pod zrobami pokładu 502 zalegającymi 
w odległości od 65 do 81 m nad pokładem 504. Ponadto na wybiegu ściany 001 znajdowały się 
krawędzie pokładu 501 zalegające 82-96 m nad pokładem 504 oraz krawędzie pokładów 506 i 507 
zalegające odpowiednio 35-36 m i 58-69 m pod pokładem 504. 

Średnia wytrzymałość na ściskanie Re w końcowym odcinku biegu ściany 001 w pokładzie 504 
wynosiła dla: 
- skał spągowych- 47,3 MPa (kl. C), 
- skał stropowych- 56,5 MPa (kl. D). 

Średnia wytrzymałość na ściskanie Re węgla pokładu 504 wynosiła 18,27 MPa (kl. A). 
Na podstawie dokonanych pomiarów łupności węgla i skał otaczających stwierdzono, że głów

ne kierunki spękai'J węgla tworzyły kąt prawie prosty lub ostry wobec kierunku urabiania. 
W trakcie wybierania ściany 001 w pokładzie 504 KWK "Bielszowice" sporządziła siedem anek

sów do projektu technicznego ściany, z czego trzy ostatnie dotyczyły: 
- wydłużenia ściany średnio o 100m w kierunku północnym do filara ochronnego dla szybów 

Pawłów Górny I i II; 
- dalszego wydłużenia ściany o 220 m w kierunku północnym do linii wyznaczonej wyrobiskiem 

wygrodzenie ściany 001 (wykonanie przekopu technologicznego, dzięki któremu uzyskano do
datkowe połączenie rejonu ściany 001 z poziomem 700 m, które umożliwiło regulację rozpły
wu powietrza w przedmiotowym rejonie w przypadku powstania zagrożenia pożarowego); 

- zmiany sposobu wygrodzenia ściany w końcu jej wybiegu. 
Ściana 001 w pokładzie 504 wybierana była w warunkach: 
czwartej kategorii zagrożenia metanowego, 

- trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 

pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, 
- I grupy samozapalności (Sz" = 70°C/min.). 

Ściana 001 w pokładzie 504 wyposażona była w: 
- obudowę zmechanizowanąFAZOS 15/31-POz, 
- przenośnik ścianowy zgrzebłowy RYBNIK 850, 
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- kombajn KSW 475/2BP, 
- przenośnik zgrzebłowy podścianowy RYBNIK 80/P-60, 
- kruszarkę KRUK 1000. 

\ .· 

Rys. l. Szkic sytuacyjny rejonu ściany 00 l w pokładzie 504 
Figure I. SituarionaJ sketch o f the 001 face area in the 504 seam 

Odstawa urobku ze ściany 001 w pokładzie 504 odbywała się za pomocą przenośników zgrze
błowych i taśmowych dopuszczonych do pracy w podziemiach kopalń i kierowana była do szybu 
II na poziomie 840. 
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Transport materiałów do ściany 00 l wykonywany był przy pomocy kolejek szynowych pod
wieszanych z poziomu 700 m. 

Świeże powietrze do ściany 00 l w ilości od 1500 do 1800 m3/min. doprowadzane było z szybu 
PG I na poziom 780 m objazdem tego szybu do przecznicy L a następnie przecznicy II poziom 780 m 
przekopem odstawczym poziom 780 m (w końcowym etapie eksploatacji przekopem odstawczym II , 
pochylnią Ilaw. oraz przecinką II, a następnie chodnikiem technologicznym II) do pochylni IIwbad. 
w pokładzie 504. 

Zużyte powietrze ze ściany 001 w pokładzie 504 odprowadzane było pochylnią Iwbad. , prze
cinką wentylacyjną do przekopu wschodniego poziom 700 m (po minięciu ścianą 001 przecinki 
wentylacyjnej chodnikiem technologicznym i przekopem z pokładu 504) do wytycznej wschodniej 
poziom 700 m i dalej wyrobiskami wentylacyjnymi na poziomie 700 m do szybu PG II . 

3. STAN ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA 
W KOŃCOWYM ODCINKU BIEGU ŚCIANY 001 W FOKŁADZIE 504 

Ściana 001 w pokładzie 504 wybierana była pod stropem pokładu 504 z pozostawieniem w spągu 
warstwy węgla. W miarę podstępu ściany coraz bliżej zalegający pokład 503 przedostawał się do 
zrobów ściany 001 zwiększając zagrożenie pożarowe. Węgiel w pokładzie 504 zaliczony był do 
I grupy samozapalności (o bardzo małej skłonności do samozapalenia) . Nadmienić należy, że wę
giel z pokładu 503 zaliczony był do II grupy samozapalności (o małej skłonności do samozapa
lenia). Prognozowany okres inkubacji pożaru endogenicznego dla węgla z pokładu 503 o wskaź
niku Sz" = 79°C/min. w pochylni Iwbad. w pokładzie 504 wynosił 51 dni. 

Rejon ściany 00 l w pokładzie 504 objęty był wczesnym wykrywaniem pożarów endogenicz
nych. 

Stacje pomiarowe w końcowym odcinku biegu ściany 00 l w pokładzie 504 usytuowane były w: 
- chodniku technologicznym II na zachód od pochylni IIawbad. w pokładzie 504; 
- pochylni Iwbad. poniżej chodnika technologicznego I w pokładzie 504; 
- zrobach ściany 001 spoza ostatnie sekcji na zachód od pochylni Iwbad. pokład 504. 

Próby powietrza do analizy chemicznej pobierano początkowo z częstotliwością dwa razy na 
tydzień, a następnie trzy razy na tydzień. Ponadto w wyżej wymienionych miejscach z częstotli
wościąjeden raz na dwa tygodnie, a później z częstotliwością dwa razy w tygodniu, pobierano pró
by powietrza do analizy chemicznej dla Głównego Instytutu Górnictwa, który przeprowadzał ana
lizę stanu zagrożenia pożarowego metodą chromatograficzno-kalorymetryczną. 

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w rejonie ściany 001 w pokładzie 504 od początku 
jej wybierania: 
- na wlocie i wylocie z rejonu zabudowano czujniki tlenku węgla, prędkości powietrza oraz tem

peratury; 
- prowadzono kontrolę rejonu przez metaniarzy raz na dobę; 
- prowadzono przemulanie zrobów mieszaniną pyłów dymnicowych i wody lub mieszaniną py-

łów dymnicowych i odpadów poflotacyjnych. 
W końcu lipca 2005 roku w związku ze zwiększeniem się stężeń tlenku węgla na wylocie z re

jonu ściany do 8 ppm, co odpowiadało 15 l/min. tlenku węgla oraz wzrostem do 100 ppm tlenku 
węgla w zrobach pochylni Iwbad. pokład 504 (wskaźnik Grahama wynosił 0,0045) KWK "Biel
szowice" rozpoczęła prace profilaktyczne, które polegały na: 
- ograniczeniu ilości powietrza w ścianie do 1400 m3/min; 
- uszczelnianiu zrobów po każdej przebudowie przenośnika podścianowego i wyrabowaniu obu-

dowy w pochylni IIwbad.; 
przyspieszeniu wjeżdżania frontem ściany pod strop pokładu 503; 
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- okresowym podawaniu dwutlenku węgla w stanie gazowym od strony pochylni Iwbad.; 
- okresowym podawaniu antypirogelu do zrobów ściany. 

Na skutek ww. profilaktyki przeciwpożarowej, a w szczególności intensywnego podawania 
przede wszystkim mieszaniny pyłów dymnicowych i wody do zrobów ściany 001, objawiającego 
się jej wypływem do zestawów obudowy zmechanizowanej, jak i do pochylni Ilwbad. w pokładzie 
504 nastąpił spadek wskaźników pożarowych (wydzielanie tlenku węgla poniżej 10 l/min. , co poz
woliło 30 listopada 2005 roku zakończyć prace profilaktyczne. 

Pomimo zakończenia prac profilaktycznych przed końcem wybierania ściany 001 w pokładz ie 

504 kontynuowano podawanie do jej zrobów mieszaniny pyłów dymnicowych i wody oraz odpa
dów poflotacyjnych wraz z pyłami dymnicowymi. W okresie wybierania ściany 001 do jej zrobów 
podano łącznie: 
- 244 440 ton pyłów dymnicowych, 
- 18 810m3 odpadów poflotacyjnych w tym 5220 ton pyłów dymnicowych. 

Ponadto w trakcie wyzbrajania i wygradzania ściany 001 podano do jej zrobów 1180 ton pyłów 
dymnicowych . 

4. WYZBROJENIE WYPOSAŻENIA ŚCIANY 00 1 W POKŁADZIE 504 

Wyzbrojenie wyposażenia ściany 001 w pokładzie 504 obejmowało : 

- przygotowanie ściany do wyzbrojenia; 
- wytransportowanie kombajnu ścianowego KSW-475/2BP; 
- wytransportowanie przenośnika ścianowego RYBNIK 850 (łallcucha, rynien zgrzebłowych i na-

pędów); 

- wyrabowanie i wytransportowanie sekcji obudowy zmechanizowanej. 
Zaznaczyć należy , że w trakcie wyrabowywania i wytransportowywania sekcji obudowy zme

chanizowanej prowadzone było wygradzanie ściany 001 w obudowie prostokątnej, które później 
było poszerzone z zastosowaniem obudowy łukowej podatnej, co będzie szczegółowo omówione 
w następnym rozdziale. 

Przygotowanie ściany 001 w pokładzie 504 do wyzbrajania obejmowało: 
- wykonanie siatkowania stropu, rozpoczęte na około 8-10 skrawów przed zatrzymaniem ściany 

przy pomocy stalowej siatki ogrodzeniowej oraz lin stalowych rozpiętych wzdłuż frontu ścia
nowego we wzajemnej odległości 0.5-0.7 m; 

- wykonanie obcięcia ściany przy pomocy kombajnu, po zakollczeniu siatkowania, gdy stropnice 
sekcji obudowy zmechanizowanej znajdowały się w odległości około 2.6 m od planowanego 
zakończenia ściany; 

- wykonanie obcięcia ściany robotami strzałowymi poprzez wykonanie wnęk (wdzierek) w ca
liźnie węglowej na głębokość 2.6 m i urabianie calizny w górę i w dół ściany . 

Na rysunku 2 przedstawiono przekrój poprzeczny ściany 001 w pokładzie 504 przygotowanej 
do wyzbrojenia. 

Po wytransportowaniu ze ściany kombajnu ścianowego oraz elementów przenośnika ścianowe
go przystąpiono do wyrabowania i wytransportowania 222 sekcji obudowy zmechanizowanej (217 
sekcji typu FAZOS 15/31-POz i 5 sekcji FAZOS 15/31-PO/BSN). Rabunek sekcji obudowy zme
chanizowanej w obcince prowadzono od pochylni Ilwbad. w kierunku na wschód do pochylni 
Iwbad. 

Rabunek i wyprowadzanie sekcji obudowy zmechanizowanej z obcinki ścianowej obejmowało: 
odłączenie hydrauliki rabowanej sekcji od magistrali ścianowej i podłączenie do pierwszego 
rozdzielacza hydraulicznego; 
opuszczenie sekcji nr l do minimalnej wysokości i wykroczenie maksymalnie do przodu, przy 
pomocy własnego układu przesuwnego oraz obrócenie sekcji o 90°; 
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zabudowanie stojaków stalowych (V lub Valent) pod prostkami, a następnie kasztu tak aby stro
pnice obcinki wsparły się na kaszcie w miejscu wyciągniętej sekcji nr l obudowy zmechanizo
wanej; 
wydanie z obcinki ścianowej sekcji nr l po zabudowaniu kasztu; 
zabudowanie stojaków stalowych pod korytkami stropnicowymi obcinki w miejscu wyciągnię
tej sekcji nr 2; 
zabudowanie kasztu tak, aby stropnice obcinki wsparły się na nim po wyrabowaniu sekcji nr 3 
i zabudowaniu stojaków stalowych w sposób jak wyżej w miejscu wyrabowanych dwóch sekcji; 
powtórzenie ww. czynności, przy czym kolejne kaszty budowane były po wyrabowaniu dwóch 
kolejnych sekcji obudowy zmechanizowanej . 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny ściany 001 w pokładzie 504 przygotowanej do wyzbrajania 
FigUI·e 2. Cross-section o f thc 00 l face in the 504 seam before lead-out 

Należy zaznaczyć, że ww. roboty likwidacyjne w ścianie koordynowane były w czasie z robo
tami związanymi z wykonywaniem poszerzenia wygradzenia ściany 00 l (zakaz wykonywania ra
bunku obudowy i jej transportu w trakcie postępu przodka). Maksymalną odległość pomiędzy przo
dkiem wygrodzenia ściany 001, a rabunkiem sekcji ustalono na 30 metrów. Na rysunku 3 przed
stawiono wyprowadzenie sekcji obudowy zmechanizowanej FAZOS 15/31-PO/BSN i FAZOS 15/3 1-
-POz z obcinki ściany 001 w pokładzie 504. 

Z przecinki ściany 001 w pokładzie 504 wyposażenie ściany transportowane było częściowo do 
przecinki ściany OOla w pokładzie 504, a częściowo do przekopu wschodniego poz. 700 m. Tran
sport w obcince ściany 001 i przecince ściany OOla w pokładzie 504 prowadzony był częściowo 
liną otwartą po spągu przy pomocy kołowrotów. Transport z obcinki ściany 001 do przecinki ścia
ny OOla w pokładzie 504 oraz do przekopu wschodniego poz. 700 m prowadzony był przy pomocy 
kolejki spągowej zębatej spalinowej KSZS-650/900/68. Lokalizacja stacji nadawczo-odbiorczych 
oraz trasa kolejki spągowej zębatej spalinowej w przedstawionajest na rysunku 4. 

Torowisko kolejki spągowej zębatej spalinowej stanowi trasę jezdną, po której przemieszczał 
się ciągnik spalinowy i zestaw transportowy. Do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej po 
torach kolejki spągowej zębatej spalinowej stosowano platformy nośne 220 KN. 

Do transportu pozostałych elementów wyposażenia ściany po torach stosowane były : 

- wozy małe typu 900/2, 
wozy do transportu materiałów długich średnie typu 860/550, 
platformy WOZ-2. 
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Rys. 3. Wyprowadzenie sekcji obudowy zmechanizowanej FAZOS 15/31-PO/BSN 
i FAZOS 15/31-POz z obcinki ściany 00 l w pokładzie 504 
Figure 3. Transport of FAZOS 15/31-PO/BSN and FAZOS 15/31-POz 
powered support units from the 001 face in the 504 seam 

A 

Zestaw transportowy kolejki spągowej zębatej spalinowej KSZS-650/900/68 stanowi część sil
nikowa, wóz napędowy czterosilnikowy, wózek hamulcowy 120 KN, kabina główna, kabina po
mocnicza, podwozie kabiny pomocniczej , cięgło łączące 180 KN, lina bezpieczeństwa, instalacja 
hydrauliczna, instalacja elektryczna i urządzenie gaśnicze. 

Transport kolejką spalinową polegał na przemieszczaniu materiałów załadowanych na zestawie 
transportowym kolejki poruszającym się po torze ułożonym na spągu wyrobiska. Zestaw transpor
towy konfigurowano w zależności od potrzeb do transportu materiałów, transportu elementów sek
cji obudowy zmechanizowanej i transportu całych sekcji obudowy zmechanizowanej . 

Dzięki zastosowanemu sposobowi wyzbrajania ściany 001 w pokładzie 504 możliwym było szyb
kie (około 2,5 miesiąca) wyzbrojenie wyposażenia śc i any i jednoczesne wykonanie poszerzenia wy
grodzenia. 
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Rys. 4. Schemat transportu sekcji obudowy zmechanizowanej z obcinki ściany 001 
do ściany OOia w pokładzie 504 oraz do przekopu wschodniego poz. 700 m 
Figure 4. Scheme afpowered support units transport from the 001 face to the OOia face in the 504 seam 

5. WYGRODZENIE ŚCIANY 001 W FOKŁADZIE 504 W OBUDOWIE ŁUKOWEJ PODATNEJ 

Po zakończeniu planowanego biegu ściany 001 w pokładzie 504 wykonana została obcinka w obu
dowie stalowej prostokątnej typu V, a następnie podczas wyzbrajania wyposażenia ściany w obcin
ce tej został wygrodzony przedział wentylacyjny w obudowie prostokątnej. Wygrodzenie polegało 
na wykonaniu kasztów drewnianych od strony zrobów wyzbrojonej ściany i zabudowaniu przy tych 
kasztach stojaków SV. Za postępem wyzbrajania obudowy zmechanizowanej wykonywane było 
poszerzanie obcinki ściany prowadzone w obudowie łukowej podatnej . Poszerzanie to prowadzono 
za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50 od strony chodnika technologicznego II w kierunku 
chodnika technologicznego I w pokładzie 504 (rys . 5). 

Wygrodzenie ściany 001 w pokładzie 504 zostało następnie odizolowane od zrobów ściany 001 
zgodnie z technologią opracowaną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

Zgodnie z ww. technologią: 
opięto południowy ocios wygrodzenia ściany 001 podwójną warstwą płótna podsadzkowego lub 
wentylacyjnego od spągudo strzałki wyrobiska (tzw. oszalowanie) oraz przymocowano drutami 
do łuków ociosowych i stropowych oraz elementów obudowy wyrobiska; 
wzmacniano za pomocą siatki zgrzewanej przymocowywując drutem rozpięte warstwy płótna; 
za wykonane oszalowanie w części przystropowej zrobów wprowadzono rury o średnicy 50 mm 
do ewentualnego doszczelniania środkami mineralnymi; 
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- podano piankę chemoutwardzalną mocznikowo-fenolową Ekoflex pomiędzy warstwami płótna 
podsadzkowego lub wentylacyjnego (zużyto 16.5 ton komponentów); 

- w pochylniach Iwbad. i Ilwbad. w pokładzie 504 w stronę zawału wprowadzono rury o średni
cy 150 mm, którymi doszczelniano zroby ściany 001 poprzez podawanie mieszaniny pyłów dym
nicowych i wody. 

Rys. 5. Wygrodzenie ściany 001 w pokładzie 504 w obudowie łukowej podatnej 
Figure 5. Longwall cut o f the 001 face in the 504 seam by means o f arch support 

Dzięki zastosowaniu ww. technologii kopalnia "Bielszowice" spodziewa się utrzymać w dob
rym stanie wygrodzenie ściany 001 w pokładzie 504 w obudowie łukowej podatnej jednocześnie 
minimalizując zagrożenie pożarowe w zrobach tej ściany. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

l. Ściana 001 w pokładzie 504 w KWK "Bielszowice", prowadzona w warunkach koincydencji 
zagrożenia tąpaniami, pożarowego i metanowego wybrana została bezpiecznie. 

2. W końcowym odcinku biegu ściany 00 l w pokładzie 504 wystąpił wzrost zagrożenia pożaro
wego, spowodowany przedostawaniem się węgla z pokładu 503 do przestrzeni zawałowej ściany. 

3. W związku z wzrostem zagrożenia pożarowego w zrobach ściany 001 w pokładzie 504 rozpo
częto prace profilaktyczne, które polegały przede wszystkim na: 
- intensywnym podawaniu mieszaniny pyłów dymnicowych i wody; 
- przyspieszeniu wjeżdżania frontem ściany pod strop pokładu 503; 
- okresowym podawaniu dwutlenku węgla w stanie gazowym do zrobów ściany; 
- uszczelnianiu zrobów po każdej przebudowie przenośnika podścianowego i wyrabowaniu 

obudowy w pochylni Ilwbad. (wlot powietrza do ściany); 
- okresowym podawaniu antypirogelu do zrobów ściany. 

4. Zrealizowany sposób wyzbrajania ściany 001 w pokładzie 504 z wykorzystaniem kolejki spą
gowej zębatej spalinowej KSZS-650/900/68 umożliwił szybkie (około 2,5 miesiąca) wytrans
portowanie jej wyposażenia oraz wykonanie wygrodzenia w obudowie łukowej podatnej. 

5. Zastosowany sposób wygradzania ściany 001 w pokładzie 504 w obudowie łukowej podatnej 
powinien zapewnić długotrwałe utrzymanie wymaganych przepisami gabarytów wyrobiska oraz 
zminimalizować zagrożenie pożarowe w zrobach ściany. 
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Lead-Out and Longwall Cut of the 001 Face in the 504 Seam 
at Kompania Węglowa S.A. "Bielszowice" Mine 
in Condition of Fire Hazard 

In the pa per the geological and mining situation o f the 00 l face in the 504 seam. extracted between 
2004 and 2006 in "Bielszowice" mine, in condition of fire. methane and rockburst hazards were 
presented. T he fi re protection in the 00 l face o f the 504 seam, connected with selfignition o f the 
503 seam in gob, were discussed. Lead-out of longwall face equipment from the 001 face to the 
neighbouring OOla face in the 504 seam were presented. Manner of the 001 face cut in the 504 
~c:am by means of arch support were also presented. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Rozwój technik monitoringu deformacji terenu 
wykorzystywanych przez KGHM 0/ZG "Rudna" 
w rejonie filara ochronnego miasta Polkowice 

Artur Krawczyk 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 

Marek W archala 
KGHM .. Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Gómicze .. Rudna", Polkowice 

STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono rozwój eksploatacji górniczej w granicach fi
lara ochronnego miasta Polkowice. Scharakteryzowano wpływy eksploatacji górniczej na powie
rzchnię i zagospodarowanie terenu chronionego miasta. Na tym tle zaprezentowano rozwój sieci 
pomiarowej oraz stosowanych technik pomiarów deformacji. Przedstawiono różne techniki pomia
rowe począwszy od klasycznej niwelacji precyzyjnej wykonywanej na liniach obserwacyjnych i re
perach ściennych poprzez precyzyjne pomiary GPS przemieszczeń punktów (tzw. Mapa dynami
czna miasta Polkowice) aż do najnowszej metody, tj. interferometrii radarowej (InSAR) . W podsu
mowaniu referatu przedstawiono perspektywiczne metody zastosowania różnych technik pomim·o
wych w celu utworzenia zintegrowanego monitoringu deformacji terenu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Niwelacja precyzyjna, pomiary GPS, interferometria radarowa InSAR 

l. WSTĘP 

Podziemna eksploatacja górnicza złóż wywołuje na powierzchni terenu ujemne skutki w postaci 
jego przemieszczeń i odkształceń . Są one bezpośrednią przyczyną powstawania niekorzystnych zja
wisk, takich jak uszkodzenia obiektów budowlanych i inżynierskich oraz infrastruktury technicz
nej . Oddany w 1974 roku do eksploatacji Oddział KGHM- Zakłady Górnicze ,,Rudna" początko
wo eksploatował złoże poza terenem zabudowanym miasta Polkowice. Jednak już 14 marca 1978 
roku Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu wyznaczył granicę filara ochronnego miasta Pol
kowice i zezwolił na eksploatację. Zakłady Górnicze ,,Rudna" już w III kwartale 1978 roku podjęły 
eksploatację złoża w filarze miasta. Z uwagi na ochronę obiektów budowlanych i bezpieczeństwo 
ludzi na terenie miasta przed podjęciem eksploatacji w 1975 roku zastabilizowano szczegółową sieć 
pomiarów deformacji terenu. Jej podstawowym zadaniem jest monitorowanie narastania deforma
cji terenu w rejonie filara oraz rejestracji zmian wysokościowych obiektów budowlanych na któ
rych w tym celu zainstalowano repery ścienne. 

Za dwa lata obchodzić będziemy 30 lecie eksploatacji w filarze ochronnym miasta Polkowice. 
Stanowi to podstawę do dokonania podsumowań w dziedzinie stosowanych technik pomiarowych 
w pomiarach deformacji wraz z podkreśleniem wzrastającej roli technik satelitarnych GPS i InSAR. 
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2. FILAR OCHRONNY MIAST A POLKOWICE 

2.1. Eksploatacja gómicza w granicachfilara ochronnego miasta Polkowice 

Filar ochronny miasta Polkowice obejmuje powierzchnię około 375 ha. Do połowy roku 2006 wy
eksploatowano złoże o powierzchni 367,29 [ha]. Początkowo zalegało w nim około 58 mln (t] za
sobów bilansowych rudy miedzi. Dotychczas wybrano z filara 83% tych zasobów. Według stanu 
na dzień 01.11.2006 roku do wybrania pozostało 10 035 163 [t] zasobów bilansowych rudy, co poz
woli na uzyskanie około 217,9 tys. [t] miedzi. 

Eksploatacja złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Polkowice jest prowadzona od 1978 
roku, w oparciu o wieloletnie programy [l], opiniowane przez Komisję ds. Ochrony Powierzchni po
wołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Jednocześnie przestrzegane są rygory usta
nowione przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz stosowana jest od
powiednia profilaktyka budowlana, a także profilaktyka górnicza. 

Jej istota polega m.in. na: 
- stosowaniu pełnej podsadzki hydraulicznej; 
- doborze odpowiednich parametrów frontów eksploatacyjnych, minimalizujących występowanie 

wzmożonej aktywności sejsmicznej oraz wpływy prowadzonych robót wybierkowych na defor
macje powierzchni; 

- wzajemnej koordynacji wybierania złoża poszczególnymi frontami w czasie i przestrzeni. 
Złoże rud miedzi w analizowanym obszarze występuje w spągowej cz~tści osadów cechsztynu 

i w białych stropowych piaskowcach czerwonego spągowca. Należy ono do złóż typu pokłado
wego, charakteryzuje się zmienną miąższością, zmienną intensywnością okruszcowania, a także zróż
nicowaną budową wewnętrzną. Seria złożowa obejmuje trzy ogniwa litologiczne skał, tj. wapienie 
i dolomity, łupki ilaste i dolornityczne oraz piaskowce. Miąższość złoża bilansowego waha się od 
7 do 20 m. Średnia miąższość złoża bilansowego w strefach elewacji wynosi 12m. 

Obecnie eksploatacja górnicza prowadzona jest w czterech polach eksploatacyjnych, tj.: G-1/7 
(oddział G-1) , G-13/4, G-15/9 i G-15110 (oddział G-5). Ze względu na lokalizację pól w granicach 
filara ochronnego miasta oraz ze względu na miąższość złoża, likwidacja przestrzeni wybranej od
bywa s i ę z wykorzystaniem pełnej podsadzki hydraulicznej, a systemy eksploatacji są dobierane 
z "Katalogu systemów eksploatacji złóż rud miedzi dla kopalń KGHM ,,Polska Miedź" S.A.", w za
leżności od istniejących warunków geologiczno-górniczych. 

2.2. Deformacje powierzchni terenu w granicachfilara ochronnego miasta Polkowice 

Rejon miasta Polkowice znajduje s ię w zasięgu wpływów górniczych pośrednich i bezpośrednich [2]. 
Teren chroniony filarem znajduje się w zasięgu I i II kategorii zagrożenia . II kategoria zagrożenia 
obejmuje osiedla Sienkiewicza i Gwarków, zabudowę jednorodzinną wschodniego odcinka ulicy 
Dąbrowskiego, wschodnią cześć osiedla Młodych i zachodnią część osiedla Polanka. Obniżenia te
renu osiagnęły wartość maksymalną W max = 2,45 m. 

Przyjmuje się, że średni okres ujawniania się wpływów po zakończeniu eksploatacji danego po
la, w warunkach OG "Rudna" (bogata rozcinka złoża i eksploatacja wtórna), wynosi około 5 lat. 
Uznaje się, więc, że wpływy eksploatacji dokonanej przed 2001 rokiem, ujawniły się całkowicie
uległy relaksacji. 

W zasięgu deformacji okresowych (niezrelaksowanych) znajdują się : 

- w zasięgu I kategorii terenu górniczego: cały teren miasta poza jego południowo-zachodnią częś
cią (centrum, osiedle Stażysty i teren aż do Drogi Krajowej nr 3; 

- w zasięgu II kategorii terenu górniczego: wschodnia część osiedla Młodych i zachodnia osiedla 
Polanka, zabudowa przy ul. Dąbrowskiego. 
O kwalifikacji terenu do II kategorii terenu górniczego decydują głównie odkształcenia pozio

me ściskające. 
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W strefie wpływów dynamicznych (w okresie od 06.2005 do 05.2006 r.) znajdują się: 
- w strefie obniżeń terenu od 30 do 120 mm i poza granicą I kategorii terenu górniczego: 

osiedla Sienkiewicza, Gwarków i wschodnia część osiedla Krupińskiego gdzie obniżenia rocz
ne nie mają praktycznego znaczenia dla istniejącej zabudowy, wynoszą 30 do 80 mm; 

- osiedla Dąbrowskiego, Młodych i Folanki o obniżeniach od 30 do 120 mm, a w strefie obni
żeń terenu od 120 do 180 mm w granicach I kategorii terenu górniczego wschodnia część 
osiedla Młodych i północna częśc osiedla Polanka. 

Roczne odkształcenia ściskające kwalifikują ten teren do I kategorii zagrożenia górniczego w jej 
dolnych wartościach i praktycznie nie stanowią zagrożenia dla obiektów (obiekty zabezpieczone na 
deformacje powierzchni) . 

3. POMIARY KLASYCZNE DEFORMACJIWYKONYWANE 
W REJONIE MIAST A POLKOWICE 

W rejonie miasta Falkowice wykonywane są pomiary zarówno podstawowej osnowy wysokościo
wej LGOM jak i zwłaszcza szczegółowej osnowy wysokościowej służącej do pomiarów deforma
cji powierzchni terenu. 

3.1. ?odstawowa osnowa wysokościowa 

W latach 1959-1960 powstała sieć niwelacji precyzyjnej II klasy, tworząca podstawową osnowę 
wysokościową LGOM. Służy ona do nawiązywania szczegółowej sieci wysokościowej. Swoim za
kresem obejmuje obszary górnicze wszystkich zakładów górniczych KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
Początkowo była ona dowiązana do 6 stałych reperów niwelacji państwowej I klasy zlokalizowa
nych poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. Znaczne oddalenie stałych reperów (np. je
den z reperów zlokalizowany jest przy autostradzie A-4 w rejonie Legnicy) powodowało zwiększe
nie pracochłonności i kosztów pomiaru sieci niwelacji, a także zmniejszenie dokładności pomiaru. 
Dlatego od kilku lat stosuje się metodę nawiązania sieci niwelacji precyzyjnej, do reperów zastabi
lizowanych na podszybiach 4 szybów. Repery te są wolne od wpływów eksploatacji górniczej i od
wodnienia. Ich wysokości określono przy pomocy niwelacji precyzyjnej II klasy. Do pomiaru róż
nic wysokości wynikających z głębokości szybów wykorzystuje się precyzyjne dałmierze elektro
niczne. Obecnie obserwacje podstawowej sieci niwelacyjnej odbywają się w cyklach dwuletnich. 

Podstawowe dane sieci wysokościowej LGOM: 
- łączna długość ciągów około 1400 km; 
- obszar około 2300 km2

; 

- 78 punktów węzłowych; 
- 149 linii obserwacyjnych; 
- błąd średni m0 = 0,8-1,2 mm/km; 
- błąd średni wyznaczenia wysokości punktów węzłowych mH = 1,64-3,99 mm; 
- błąd średni niwelacji w liniach obserwacyjnych m= 0,11-0,55 mm/km. 

W rejonie miasta Polkowice zlokalizowanych jest 6 punktów podstawowej osnowy wysokoś
ciowej. 

3.2. Szczegółowa osnowa wysokościowa 

Szczegółowa sieć wysokościowa została zaprojektowana w celu zbadania wpływu prowadzonej eks
ploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz obiekty na niej zlokalizowane. W jej skład wcho
dzą repery rozproszone ścienne i ziemne oraz punkty na liniach obserwacyjnych. Repery ścienne 
zlokalizowane są na obiektach podlegających szczególnej ochronie głównie na terenie miasta Poł-
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kowice oraz na placach szybowych OfZG ,,Rudna". Układ linii obserwacyjnych nad polami eksploa
tacyjnymi został tak zaprojektowany, aby ich kierunki były równoległe do rozciągłości i upadu zło
ża. Przyjęto również zasadę, że odległości pomiędzy punktami powinny wynosi ć 48 m. Jedynie na 
dwóch liniach punkty zastabilizowano w odstępach 24 metrowych. 

Pierwsze obserwacje deformacji powierzchni terenu górniczego "Rudna l" zostały przeprowa
dzone w 1969 roku i od tego roku wykonuje się na punktach obserwacyjnych linii pomiary różnic 
wysokości oraz odległości między nimi . W latach 1969-2006 wykonywano pomiary na 61 liniach. 
W miarę postępu eksploatacji sieć jest sukcesywnie rozbudowywana, miedzy innymi w roku 2004 
zastabilizowano linię obserwacyjną nr 61 zlokalizowaną wzdłuż pola eksploatacyjnego G-15110 nad 
filarem oporowym chodnika U 9-12, w strefie wpływów dynamicznych sąsiedniej eksploatacji za
wałowej i podsadzkowej z lat 2002 i 2005 oraz upadatniania i eksploatacji tegoż filara oporowego. 
W roku 2006 w ramach realizacji zapisów Komisji ds . Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzę
dzie Górniczym została zastabilizowana linia obserwacyjna położona poprzecznie do tego pola eks
ploatacyjnego. 

Z ogólnej liczby 61 linii, obserwacje prowadzone były z różną częstotliwością do okresu obec
nego, przy czym w poszczególnych seriach mierzono, zgodnie z zapisami w planie ruchu OfZG ,,Rud
na" , oraz zgodnie z Projektem Pomiarów Deformacji 0/ZG ,,Rudna", niejednokrotnie tylko wybra
ne linie obserwacyjnych (w rejonach dynamicznych ruchów powierzchni terenu) . 

Obecnie w granicach filara ochronnego miasta Polkowice wykonuje się 3 serie pomiarowe w roku. 
Obejmują one następujący zakres: 

l . Obserwacja sieci geodezyjnej (punkty linii obserwacyjnych, repery ścienne na budynkach, re
pery rozproszone oraz punkty pośrednie) na całym Terenie Górniczym 0/ZG "Rudna" w tym 
w granicach filarów ochronnych placów szybowych i miasta Polkowice. 

2. Obserwacja sieci geodezyjnej (punkty linii obserwacyjnych, repery rozproszone oraz punkty 
pośrednie) w granicach filara ochronnego miasta Polkowice. 

3. Obserwacja sieci geodezyjnej (punkty linii obserwacyjnych, repery ścienne na budynkach oraz 
punkty pośrednie) w granicach filarów ochronnych placów szybowych oraz (punkty linii obser
wacyjnych, repery rozproszone oraz punkty pośrednie) w granicach filara ochronnego miasta 
Polkowice. 
W skład sieci szczegółowej 0/ZG "Rudna" w rejonie filara ochronnego miasta Polkowice 

wchodzą: 

- 990 repery ścienne w mieście Polkowice; 
- 60 reperów ziemnych w mieśc ie Polkowice; 
- 490 punktów na liniach obserwacyjnych o długości około 23,5 km. 

Pomiary wysokośc iowe wykonuje się obecnie niwelatorami cyfrowymi oraz łatami inwarowy
mi, kodowymi i precyzyjnymi (sprawdzonymi i zrektyfikowanymi przed pomiarem) z okresowym 
i dziennym sprawdzeniem sprzętu pomiarowego. 

Pomiar linii obserwacyjnych wykonuje się dwukrotnie niezależni e (tam i z powrotem) . 
Uzyskany, po wyrównaniu sieci, błąd niwelacji wyniósł m11 = ±0,47 mm/km i był znacznie niż

szy od dokładności projektowej określonej na mH(projJ = ±2,0 mm/km. 
Maksymalny błąd średni wysokości wyniósł 1,0 mm, minimalny błąd średni wysokości wyniósł 

O, l mm, a przeciętna wartość błędu średniego w sieci wyniosła 0,5 mm. 
Pomiar długości odcinków wykonano tachimetrami elektronicznymi z lustrami firmowymi . Sprzęt 

przed pomiarem został każdorazowo sprawdzony i zrektyfikowany. Pomiar długości każdego od
cinka wykonuje się dwukrotnie (z zamianą teodolitu i lustra) . Do pomierzonych boków wprowa
dzono poprawki na: rektyfikację do poziomu, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza i kom
parację. 

Uzyskano średni błąd pomiaru boku (średniej arytmetycznej) : ML = ±0,77 mm. 
Sieć obserwacyjna nawiązywana jest wysokościowo do reperów wyznaczonych na podstawie 

wyniesienia wysokości z dołu kopalni. Dział Mierniczy 0/ZG ,,Rudna" w ramach przeprowadza-
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nych pomiarów wysokościowych, przynajmniej raz w roku wykonuje wyniesienie wysokości w 5 szy
bach. 

R-I- pomiary od 1980 r., reper na powierzchni nr 5009; 
R-III- pomiary od 1980 r., reper na powierzchni nr 5528; 
R-VI- pomiary od 1984 r., reper na powierzchni nr 6031; 
R-VII- pomiary od 1987 r., reper na powierzchni nr 27 i 28; 
R-VIII- pomiary od 1986 r., reper na powierzchni nr 21. 

Rys l. Sieć linii obserwacyjnych w rejonie filara ochronnego miasta Polkowice 
Figure l. Levelling lines net on the Polkowice protection pillar area 

Szyby R-I, R-III i R-VI położone są w bezpośrednim sąsiedztwie filara ochronnego miasta Pol
kowice. Pomiary wyniesienia wysokości wykonywane są przy zastosowaniu dalmierzy elektronicz
nych. 

4. POMIARY PRZEMIESZCZEŃ PUNKTÓW TECHNIKĄ GPS 

Od kilku lat technika GPS stanowi podstawowe narzędzie do wyznaczania współrzędnych pozio
mych punktów. Jak na razie na terenie LGOM jedyną stosowaną metodą pomiarową jest metoda 
statyczna. 
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Przy jej zastosowaniu powstały na terenie LGOM osnowy geodezyjne takie jak: 
- podstawowa osnowa GPS LGOM, 
- szczegółowa osnowa GPS LGOM. 

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń została opracowana metodologia pomiarowa i oblicze
niowa zapewniająca dużą powtarzalność pomiarów. Jest ona powszechnie stosowana przy pomia
rach wykonywanych przez pracowników Działu Mierniczego ZG ,,Rudna". W rejonie miasta Pol
kowice zlokalizowanych jest wiele punktów pomiarowych należących do różnego rodzaju osnów 
pomiarowych GPS. 

4.1. ?odstawowa i szczegółowa osnowa GPS 

W 1994 roku z inicjatywy Działu Mierniczego 0/ZG ,,Rudna" powstała koncepcja zastąpienia kla
sycznej sieci triangulacyjnej LGOM siecią GPS. 

Ogólne zasady tej koncepcji były następujące : 

rezygnacja z zabudowy wieżami triangulacyjnymi punktów; 
powiązanie nowych punktów GPS z istniejącą siecią triangulacyjną; 

- podniesienie dokładności sieci; 
- wyniesienie punktów nawiązania poza obszar wpływów eksploatacji górniczej; 

skrócenie czasu obserwacji i opracowania wyników pomiaru. 
Na podstawie ww. założeń zaprojektowano 89 punktów GPS (tzw. ekscentrów punktów osnowy 

klasycznej) umożliwiających wyznaczenie 38 punktów dotychczasowej sieci triangulacyjnej LGOM. 
W celu dowiązania tak powstałej sieci do pomiaru włączono 6 punktów triangulacji państwowej 
I klasy. Dodatkowo do sieci włączono 3 punkty POLREF i l punkt EUREF w celu dowiązania sie
ci do europejskiego systemu współrzędnych. Punkty triangulacyjne mierzone od ponad 20 Jat są 
podstawą interpretacji zmian zachodzących na powierzchni terenu LGOM. Wyniki analiz dokład
ności określenia współrzędnych tzw. ekscentrów punktów triangulacyjnych techniką GPS potwier
dziły założoną dokładność wyznaczenia współrzędnych z błędem średnim mp =±lO mm, a więc 
z dużo lepszą dokładnością niż uzyskiwana z pomiarów klasycznych sieci triangulacyjnych. 

Sieć szczegółowa GPS spełnia następującą rolę: nawiązanie dla orientacji kopalni metodą wli
czeniową; badanie przemieszczeń powierzchni terenu objętych działalnością górniczą; badanie prze
mieszczeń zapór ziemnych zbiorników poflotacyjnych "Żelazny Most" i "Gilów". Od kilku lat sieć 
jest rozszerzana o punkty linii obserwacyjnych, zlokalizowane zarówno w mieście Polkowice, na 
placach szybowych jak i na terenach wiejskich (znajdujących się w obrębie terenów górniczych) 
a także punkty siatek realizacyjnych w obrębie placów szybowych, zwłaszcza tych gdzie trwają lub 
są planowane roboty inwestycyjne. Sieć szczegółowa 0/ZG ,,Rudna" liczy obecnie około 180 punk
tów, pomiary wykonywane są raz na rok. Punkty dobierane są w taki sposób, aby mogły stanowić 
nawiązanie dla klasycznych pomiarów kątowo-liniowych wykonywanych w obrębie granic 0/ZG 
,,Rudna" [3]. 

4.2. Osnowy pomiarowe GPS dla miasta Polkowice 

Szczególne znaczenie dla miasta Polkowice mają pomiary wykonywane w ramach zadania "Mapa 
dynamiczna miasta Polkowice" . Pomiary te wykonywane są corocznie od 2000 roku. Obejmują one 
obecnie pomiar 150 punktów pomiarowych (początkowo 120) położonych w rejonie miasta Polko
wice. Na punkty sieci składają się wytypowane, przydatne do pomiarów GPS punkty linii obserwa
cyjnych, repery ziemne oraz punkty osnów państwowych. Określane są współrzędne punktów w ukła
dach państwowych 1965 i 2000 oraz lokalnym układzie współrzędnych "Pieszkowice". Na pod
stawie otrzymanych wyników tworzone są izoliniowe mapy przemieszczeń poziomych terenu w re
jonie miasta Polkowice. Pomiary nawiązywane są do punktów odniesienia położonych poza zasię
giem eksploatacji górniczej w tym do jednego punktu sieci EUREF. Uzyskiwane dokładności poło
żenia punktów mieszczą się poniżej 10 mm. W trakcie ostatnio wykonanego pomiaru stwierdzono 
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przemieszczenia poziome roczne (2005/2006) w zakresie 0-130 mm. średnio 23 mm oraz prze
mieszczenia poziome całkowite (2000/2006) w zakresie 0-578 mm, średnio 62 mm. 

Także duże znaczenie posiadają pomiary wykonywane w ramach zadania ,,Pomiary powstrzą
sowe GPS". Pomiary te wykonywane od 2002 roku w ramach realizacji zapisów Uchwały nr 12 
Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających 
Rudy Miedzi z dnia 17.06.2002 roku zgodnie z pkt. IV polecającym prowadzenie ciągłej niwelacji 
wybranych reperów powierzchniowych z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GPS. Zakres jest 
także zgodny z zapisami Protokołu Kopalnianego Zespołu ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów z dnia 
02.08.2002 roku . Zakres obejmuje aktualnie cykliczne comiesięczne pomiary lO punktów położo
nych w mieście Polkowice oraz dodatkowe pomiary po każdym wstrząsie o energii większej niż 107 J. 
Pomiary są także nawiązywane do punktów odniesienia położonych poza zasięgiem eksploatacji gór
niczej w tym do jednego punktu sieci EUREF. Uzyskiwane dokładności położenia punktu miesz
czą się poniżej 10 mm. W trakcie ostatnio wykonanego pomiaru stwierdzono przemieszczenia po
zimne całkowite (2002/2006) w zakresie do 410 mm. 

5. ZASTOSOWANIE SATELITARNEJ TECHNIKI POMIARÓW RADAROWYCH 

W zakresie pomiarów deformacji terenu w ostatnich latach pojawiła się nowa technika pomiarowa·
- interferometria satelitarna. Technologia ta stanowi obecnie przedmiot intensywnych badań pro
wadzonych w wielu ośrodkach w świecie takich jak TU Delft (Holandia) czy POLIMI (Włochy) . 

W kraju badania nad interferometrią prowadzone są na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska AGH (Katedra Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki). 

5.1. Zasada realizacji pomiam 

Metody pomiaru deformacji za pomocą satelitarnej techniki skanowania radarowego zostały szcze
gółowo opisane w publikacjach [4] i [5]. Technika pomiaru polega na wykonywaniu radarowych 
zobrazowań satelitarnych przez satelity wyposażone w radiolokatory o syntetyzowanej antenie. Sa
telita dokonuje skanowania radarowego co 35 dni lub co wielokrotność tego okresu. Dwa obrazy 
radarowe wykonane w odstępie 35 dni obejmujące ten sam obszar są następnie procesowane inter
ferometrycznie. Otrzymywany jest w ten sposób obraz deformacji który w postaci prążków inter
ferometrycznych obrazuje przyrosty obniżeń terenu. Prążki te następnie są digitalizowane do pos
taci trójprzestrzennych przyrostowych niecek obniżeniowych. Powstaje nam w ten sposób obraz 
przemieszczeń pionowych terenu (obniżeń) wraz z zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. 

Do wytworzenia interferogramu można zastosować satelitarne obrazy radarowe pochodzące z róż
nego typu satelitów. Historycznie pierwszym był satelitą z sensorami radarowymi przeznaczonymi 
do obserwacji powierzchni ziemi był ERS-1. Ten satelita rejestrował obrazy radarowe typu SAR. 
Funkcjonował on od 1991 do 1999 roku. Sukces tej misji stał się przyczyną kontynuacji programu 
obserwacji radarowych. Europejska Agencja Kosmiczna w 1996 roku umieściła na orbicie drugie
go satelitę ERS-2. W 2002 roku wystrzelony został kolejny satelita Envisat. Jest to jeszcze bardziej 
nowoczesny satelita rejestrujący obrazy radarowe typu ASAR. Również japońska agencja kosmi
czna w 2006 roku umieściła na orbicie nowego satelitę ALOS (obrazy PalSAR). Można się spo
dziewać, że ten satelita dostarczy radarogramów wysokiej jakości. W tej chwili w niemieckim oś
rodku DLR trwają prace nad budową nowego satelity Terra-X. Tak duże nakłady na budowę i ob
sługę pozyskiwania danych radarowych gwarantują postęp w jakości danych oraz pewność pozys
kiwania ich w przyszłości . 

Otrzymany pomiar interferometryczny jest bardzo dokładny w zakresie składowej pionowej. Ze 
względu na dość dużą powierzchnię pixela (20x20 m) charakteryzuje się dużo niższą dokładnością 
poziomą. Teoretycznie na podstawie tej metody można dokonywać pomiarów InSAR z dokład-
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nością nawet poniżej l mm. Są to jednak dokładności praktycznie nieosiągalne w naszych warun
kach klimatycznych. Jak wykazały dotychczasowe badania w warunkach europejskich uzyskiwane 
dokładności są mniejsze i wahają się od 4 do 8 mm. Zależy to warunków wykonywania zobrazo
wania ASAR oraz zagospodarowania badanego terenu. 

Niestety ze względu na zakłócenia oraz zagospodarowanie terenu (lasy) część wpływów eks
ploatacji nie ujawnia się na interferogramach. Szczególnie istotne tu są tereny leśne - które zabu
rzają odbicie fali radarowej. Ze względu na występowanie obszarów niekorzystnych do rejestracji 
przez metodę InSAR nie wszystkie dynamiczne skłony niecek obniżeniowych ujawniają się na in
terferogramie. Można przyjąć, że na jednym interferogramie w stosunku do prowadzonej eksploa
tacji ujawnia się od 40 do 90% jej wpływów. 

Jak się okazało w trakcie badań bardzo dobrym terenem do wykonywania pomiarów InSAR są 
obszary zabudowane. Własność ta pozwoliła na zastosowanie tej metody pomiarowej do monito
ringu deformacji terenu w obszarze filara miasta Polkowice. 

5.2. Wykorzystanie wyników pomiarów lnSAR 

Od 2000 roku prowadzane są badania przez KOTiG WGGiiŚ AGH nad praktycznym wykorzys
taniem InSAR w ochronie terenów górniczych. Warto podkreślić, że powierzchnia terenu objętego 
jedną sceną zdjęcia interferometrycznego wynosi około 1000 km2

. Oznacza to, że na takim ob
szarze jesteśmy w stanie wykryć deformacje terenu których wielkość przekracza 5 mm/35 dni. Ba
dania wykazały, że możliwe jest na jej podstawie uzyskanie nie tylko obrazu deformacji powierz
chni terenu, ale wykorzystanie jej do określania wartości parametrów teorii Knothego. Szczególnie 
dokładnie można określić kąt zasięgu wpływów eksploatacji - tg~. Procedura szczegółowo została 
omówiona w pracy [6]. 

Możliwości wykorzystania tej metody stały się podstawą realizacji zleceń związanych z okreś
leniem wartości tego parametru między innymi w obszarze filara miasta. Obliczone za pomocą in
terferometrii wartości parametrów tg~ nie odbiegają od obliczanych do tej pory wartości z linii ob
serwacyjnych . Przewagą wyznaczania tg~ tą metodąjest przede wszystkim fakt, że już po 2 mie
siącach pro ·adzenia eksploatacji można obliczyć wartość tego wskaźnika. Cecha ta stanowi bar
dzo istotne udogodnienie dla realizacji prognoz. 

Tabela l. Wartości parametru tg~ na obszarze filara miasta Polkowice [6] 
T b! l ~ l P lk ·u [6] a e . tgj parameter va ues on o ow1ce protect1on p1 ar 

Lp. Symbol Rok t g~ 

l. S2 (W) 1994 1,66 

2. S2 (E) 1994 1,66 

3. A4 2004 1,54 

4. AG 2004 1,63 

Jak potwierdziły przeprowadzone badania metoda InSAR stanowi wiarygodne źródło danych. 
W obecnej postaci w pełni nadaje się do zastosowań w dziedzinie ochrony terenów górniczych . Wpro
wadzenie jej jednak do codziennej praktyki górniczej uwarunkowane jest podjęciem przedsięwzięć 
organizacyjno-technicznych umożliwiających wprowadzenie permanentnego monitoringu interfero
metrycznego. Realizacja tego przedsięwzięcia dopiero po pewnym czasie będzie mogła stanowić 
podstawę do efektywnej redukcji pomiarów klasycznych. 
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PODSUMOW ANIE 

Przez cały okres eksploatacji złoża w filarze ochronnym realizowany jest szeroki program badat'l 
skutków wybierania złoża na powierzchnię terenu, jego zabudowę i zagospodarowanie. Stosowane 
są metody geodezyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii pomiarowych (GPS. dalmierze, 
Totalstation) i w oparciu o bogatą sieć linii obserwacyjnych oraz punktów rozproszonych . Sukce
sywny postęp w dziedzinie pomiarów deformacji pozwala na zaobserwowanie powolnego przejmo
wania niektórych kierunków wykorzystania pomiarów tradycyjnych na rzecz zastosowania technik 
satelitarnych. 
l. Od wielu lat podstawowym narzędziem pomiaru deformacji terenu są klasyczne pomiary niwe

lacji precyzyjnej na liniach obserwacyjnych i reperach rozproszonych (ściennych i ziemnych) 
oraz pomiary długości na bokach linii obserwacyjnych. Deformacje opisane na podstawie wy
ników tych pomiarów można odnosić jedynie do obszarów w bezpośrednim otoczeniu tych li
nii , w kierunkach ich przebiegów. Interpretując uzyskane wyniki na cały filar należy mieć na 
uwadze różnorodne zaburzenia wynikające z koniecznych odstępstw od wymaganej metodyki 
pomiaru, ekstrapolację deformacji do 1967 roku, częste uszkodzenia odcinków linii pomiarowych. 
a także dotychczasową metodykę tworzenia powierzchniowego obrazu deformacji. 

2. Satelitarna technika pomiarowa GPS pozwoliła na zastąpienie klasycznych sieci sytuacyjno-wy
sokościowych siecią punktów rozproszonych. Technika GPS od kilku lat stanowi podstawowe 
narzędzie do określania przemieszczeń poziomych punktów pomiarowych. Stosuwana obecnie 
metodologia pomiarowa i obliczeniowa zapewnia uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzal
ności wyników pomiarów. Technika ta jest także wykorzystywana przy prowadzaniu ciąglej ni
welacji wybranych reperów powierzchniowych na terenie miasta Polkowice. Technologią tą wy
konuje się również pomiary deformacji wywołanych wstrząsami parasejsmicznymi. 

3. Satelitarna technika pomiarowa InSAR znalazła zastosowanie do wyznaczania kąta zasięgu wpły
wów tg~ oraz wyznaczania przyrostowych niecek deformacji terenu. 

4. Jak widać z przedstawionych powyżej przykładów nowe zadania pomiarów deformacji w fila
rze miasta Polkowice są już realizowane za pomocą technik pomiarów satelitarnych. Realizacja 
prowadzonych pomiarów deformacji może służyć za podstawę do projektowania tego typu po
miarów w granicach innych filarów ochronnych. 
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Deformation Monitming Measuring Techniques Development 
Used by KGHM 0/ZG "Rudna" in the Area 
of Polkowice Town Protection Pillar 

This paper presents the underground mining works which takes place in area of Falkowice town 
protection pillar. Influence of mining exploitation on tenain surface and buildings was characterized. 
Based on this characteristic survey measurement net development and measurement techniques was 
presented. For making measurements was used different techniques, first was traditional precision 
levelling on levelling lines and walls bench marks, next GFS was used (dynamie map of Falkowice 
town), reach up SAR interferometry (InSAR). In the conclusion of paper perspective monitoring sys
tem was proposed. 

Fublikacja finansowana z projektu badawczego MNii nr 4T 12E 00126. 
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W pływ temperatury skał na warunki klimatyczne 
w wyrobiskach eksploatacyjnych 

Józef Wacławik 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 

STRESZCZENIE: Przedmiotem rozważań jest wymiana ciepła w wyrobisku eksploatacyjnym i wota
czających skałach, zachodząca w sposób jawny drogą przewodnictwa, konwekcji i promieniowania 
oraz w sposób niejawny poprzez parowanie wilgoci. W celu wyznaczenia wartości parametrów po
wietrza bilansuje się zmiany energii i wilgoci. Służą temu równanie przewodnictwa cieplnego za
pisane dla skał i równanie energii powietrza. Warunek brzegowy równania przewodnictwa uwz
ględnia odbiór ciepła z powierzchni skalnej drogą konwekcji i promieniowania oraz parowania wil
goci. Dzięki liniowości rozpatrywanego zagadnienia strumień ciepła wymieniany między skałami 
a powietrzem przedstawia się jako sumę funkcji wyznaczonych na podstawie rozwiązań trzech za
gadnień , równoważnych rozpatrywanemu problemowi początkowo-brzegowemu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górotwór, wyrobiska eksploatacyjne, emisja ciepła, bilans cieplny, równa
nie przewodnictwa cieplnego dla skał, równanie energii powietrza 

l. MECHANIZMY WYMIANY CIEPŁA W WYROBISKU 

Ciepło od górotworu jest obok ciepła od maszyn i autokompresji głównym źródłem przyrostu tem
peratury i wilgotności powietrza w wyrobiskach górniczych. Procesy transportu ciepła zachodzące 
w kopalniach są bardzo złożone. Oprócz przewodnictwa i konwekcji, występuje także promienio
wanie cieplne oraz wymiana ciepła wraz z parującą wilgocią. Ciepło przenoszone w sposób jawny 
powoduje przyrost temperatury. Zwiększenie temperatury powietrza i powszechna obecność wody 
w kopalniach węgla i w niektórych kopalniach rud wywołują niejawną wymianę ciepła i wilgot
ności powietrza. Porównując przyrosty temperatury i wilgotności powietrza spowodowane dopły
wem ciepła od maszyn i urządzeń oraz transportowanego urobku z wartościami otrzymanymi z bi
lansu ciepła , można dojść do wniosku, że w wyrobiskach węglowych mniejsza część energii prze
chodzi do powietrza w sposób jawny, zaś większa poprzez parowanie wilgoci. w wyrobiskach rud
nych wielkości te są w przybliżeniu jednakowe, a w wyrobiskach solnych dominuje jawna wymia
na ciepła. 

Z uwagi na dużą koncentrację wydobycia i związane z nią tempo eksploatacji czas kontaktu z po
wietrzem danego odsłoniętego fragmentu ociosów wyrobiska eksploatacyjnego jest stosunkowo krót
ki , a wartości strumienia ciepła przenoszonego od skał duże. Poszczególne części obwodu przekro
ju poprzecznego utworzone są przez różne skały. Na ogół spąg, strop i skały tworzące eksploato
waną furtę różnią się budową litologiczną i własnościami fizycznymi, a także wilgotnością. Zatem 
na obwodzie wyrobiska występują różne wartości temperatury powierzchni skał, spowodowane nie
równomiernym w czasie ochładzaniem oraz parowaniem wilgoci. Zagadnienia wymiany ciepła w wy
robiskach kopalnianych były przedmiotem prac wielu autorów, do których należą między innymi: 
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R. Hemp (1982); O. Kappelmeyer, E . Mundry, M. Psotta (1964); J. Litwiniszyn (1949); M.J. Mc
Pherson (1992); E . Mundry (1964); A.N. Szczerbań i O.A. Kremniew (1959-1960); D.Ch. Pani
grahi (2002); K.R. Vost (1982) oraz J. VoB (1981). 

Przy obliczaniu temperatury powietrza na drogach dolotowych do wyrobisk eksploatacyjnych 
korzysta się z prac B. Marzilgera i B. Wagenera (1972) oraz R. Nottrata i C. Sadee'go (1966). 

2. WPŁ YW TEMPERATURY SKAŁ NA TEMPERATURĘ POWIETRZA 
W WYROBISKACH EKSPLOAT ACYJNYCH 

Rozważa się wymianę ciepła w wyrobisku eksploatacyjnym. Drogę powietrza biegnącą wzdłuż wy
robiska określa oś s, o początku w przekroju wlotowym i zwrocie zgodnym z przepływem. Przy wy
znaczaniu temperatury skał zakłada się, że powierzchnie izotermiczne są równoległe do powierz
chni ociosów. Oś x skierowana jest prostopadle do ociosów i zwrócona w głąb skał. Temperatura 
skał i} jest funkcją zmiennych x i s oraz czasu t, zaś temperatura powietrza T zmiennej s. Na prze
wodnictwo cieplne w skałach decydujący wpływ mają zmiany temperatury i} w kierunku osi x, 
a zmiany wzdłuż osi s są niewielkie. Rozpatrywany proces jest nieustalony i jednowymiarowy, 
a równanie przewodnictwa ma postać: 

(}l'}(x, s, t) 

at 
A. o2t1(x,s, t) 

cp ox 2 (l) 

Warunek początkowy stanowi temperatura pierwotna skał, o której zakłada się, że w obszarze 
rozważanego pola eksploatacyjnego jest stała i wynosi: 

if(x,s,O) = '\'}00 = const. (2) 

W przypadku dużego nachylenia eksploatowanej warstwy skalnej w miejsce warunku początko
wego (2) wprowadza s ię zależność uwzględniającą zmienność temperatury skał l'}(x,s,O) od głębo
kości. Na powierzchni skał obowiązuje, zatem zależność, która stanowi warunek brzegowy dla rów
nania przewodnictwa (1): 

"-(al'}(x,s, t)J =a[l'}(O,s,t)-To] 
an x-;o 

(3) 

gdzie: To- temperatura otoczenia, °C, a- współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2K). 

Na podstawie rozwiązania zagadnienia brzegowo-początkowego określa się jednostkowy gradient 
temperatury skał: 

(4) 

gdzie: 

(5) 
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2 z 2 
erfc(z)=l-erf(z)=l- 1 Je~ d~ 

-vn o 
(6) 

Wyrażenie na q; ma wymiar fizyczny l/m. W celu wyznaczenia gęstości strumienia ciepła wy

mienianego między skałami a przepływającym powietrzem należy wyrażenie (4) pomnożyć przez 
współczynnik przewodnictwa cieplnego A. oraz przez różnicę między temperaturą pierwotną skal 
a temperaturą powietrza (1'}00 - T): 

gdzie: F, - pole powierzchni odsłoniętych skał, przypadające na jednostkę długości wyrobiska eks
ploatacyjnego w kierunku osi s, m2/m. 

Obliczenia sprowadzają się , więc do wyznaczenia wartości q; . 
Wprowadza się oznaczenia: 

* a qs = -F(z) 
A. 

F(z) i inne wyrażenia występujące w powyższych zależnościach zestawiono w tabeli l . 
Temperaturę powietrza w poziomym polu eksploatacyjnym wyznacza się z równania energii: 

(8) 

(9) 

gdzie: V- wydatek objętościowy powietrza, m3/s, p- gęstość powietrza, kg/m3
, q,- strumień ciepła 

od skał przypadający na jednostkę długości pola eksploatacyjnego w kierunku równoległym do czo
ła frontu eksploatacyjnego, W/m, qd- strumień ciepła od pozostałych źródeł ciepła, przeliczony na 
jednostkę długości w kierunku osi s i na jednostkę czasu, W/m. 

Zakłada się, że temperatura powietrza na wlocie do pola eksploatacyjnego jest stała i wynosi: 

Ta= Tao = const. (lO) 

Rozwiązaniem równania energii (9), do którego za q, podstawiono wyrażenie (7), spełniającym 
warunek (A.l2), jest funkcja: 

(11) 

gdzie: F, - pole powierzchni odsłoniętych skał, przypadające na jednostkę długości wyrobiska eks
ploatacyjnego w kierunku osi s, m2/m. 
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(12) 

l.okalne źródła ciepła 

Do lokalnych (miejscowych) źródeł ciepła zalicza się głównie urządzenia urabiające, transportują
ce, pompy, wentylatory, oświetlenie, ciepło od skał urobionych i transportowanych w wyrobiskach, 
a także ciepło parowania wilgoci w wyrobisku. 

Ilość ciepła przekazana do powietrza przez napędy elektryczne i urządzenia mechaniczne za
leży przede wszystkim od ich mocy, sprawności mechanicznej, sposobu konwersji dostarczonej ener
gii na ciepło oraz od nierównomierności obciążenia w czasie. Przy projektowaniu wentylacji i kli
matyzacji głębokiej kopalni przyjmuje się, że zużywana na dole energia elektryczna (z wyjątkiem 
dostarczanej do ziębiarek oraz do urządzeń znajdujących się w prądach powietrza zużytego) w pos
taci ciepła przechodzi do powietrza przewietrzającego wyrobiska. Ciepło generowane w ten sposób 
w dużej kopalni może sięgać dziesiątków MW. 

Część energii napędu elektrycznego zamienia się w ciepło bezpośrednio w silniku. Proces ten 
określa sprawność urządzenia, a zewnętrznym jego objawem jest wyższa temperatura silnika w po
równaniu z temperaturą otoczenia. Sprawność silników elektrycznych zależy od ich budowy, pręd
kości obrotowej, mocy i obciążenia w stosunku do mocy nominalnej . Silniki asynchroniczne pierś
cieniowe i klatkowe w pełni obciążone, o mocy nominalnej rzędu setek kW, charakteryzują się 
sprawnością przekraczająca 90%. W silnikach występują straty w uzwojeniu i w obwodzie mag
netycznym (tzw. straty w miedzi i w żelazie) . Zwykle największe są straty w uzwojeniu i zmieniają 
się z kwadratem prądu. Przy spadku obciążenia silnika w stosunku do mocy nominalnej jego spraw
ność zmniejsza się . Na sprawność mechaniczną pewien wpływ ma opór powietrza w stosunku do 
elementów wirujących oraz tarcie w łożyskach . W przypadku nierównomiernej w czasie pracy si l
nika wprowadza się współczynnik nierównomierności pracy silnika, równy stosunkowi czasu pra
cy silnika do czasu zmiany roboczej. 

W silniku Diesla zachodzi proces wewnętrznego spalania i moc dostarczona do napędu równa 
jest wartości opałowej paliwa, parokrotnie wyższej od mocy użytecznej silnika N.,. Na ogół ma
szyny napędzane silnikami Diesla przekazują do otoczenia około 3 razy więcej ciepła niż maszyny 
napędzane silnikami elektrycznymi o takiej samej mocy użytecznej. Wartość opalowa oleju napę
dowego, który jest paliwem silnika Diesla, wynosi 45 ,6 MJ/kg lub 34 MJ/1. Zużycie paliwa w sil
nikach wysokoprężnych jest równe około 0,254 kg na godzinę pracy i na l kW mocy. 

Oznacza to, że na l kW mocy silnika zużywa się: 

0,254x45600 = 3 21 kW/kW 
3600 . 

(13) 

Podana ilość energii zamieniana jest na ciepło. Na ogół 113 ciepła wydziela się z rozgrzanego 
~ilnika, 113 ze spalinami. Część ciepła wywiązującego się podczas spalania przekazana jest do po
wietrza w postaci utajonej . W wyniku spalenia l litra oleju napędowego do powietrza wydziela się 
około 1,1 kg pary wodnej . Stosowanie uciążliwych dla kopalnianych warunków klimatycznych sil
ników wysokoprężnych powinno być ograniczone do przypadków, gdy nie daje się ich zastąpić na
pędem elektrycznym. 

J. VoB ( 1981) sugeruje, że 30% ciepła wydzielanego na skutek pracy maszyn jest wynoszone 
poza wyrobisko wraz z transportowanym urobkiem. Fazostała część przekazywana jest do powie
trza w 10+25% w sposób jawny oraz w 90+75% w sposób niejawny. Podobne wzory przyjmuje 
J. VoB do wyznaczenia zmian temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego na skutek różnych 
lokalnych źródeł ciepła. 
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W związku z tym przyrosty temperatury i wilgotności wywołane pracą napędów oraz urządzeń 
mechanicznych mogą być wyliczone na podstawie wzorów: 

0,7 · (0, l+ 0,25)t,Qm. A 0,7 · (0,9 + 0,75)L'l.Qm 
t, T m . , u X m -'----''---;.-'--...:_~i!.. 

Vpcp Vprw 
(14) 

gdzie: t.Q 111 - energia zamieniona w ciepło w urządzeniu z napędem mechanicznym lub elektrycznym. 

3. PRZYKŁAD BILANSU CIEPŁA W ŚCIANIE WĘGLOWEJ 

Długość ściany wynosi 250m, wysokość 2,5 m, postęp 8 rn/dobę, wydobycie 6000 t/dobę. Chodnik 
podścianowy doprowadzający powietrze od przekopu do ściany, w którym znajduje się przenośnik , 

ma długość L== 900 m. Wydatek powietrza wynosi 25m3/s. 
Temperatura pierwotna skał jest równa ~oo == 42°C, a temperatura powietrza na wlocie do ścia

ny Tao == 31 °C. Wartości współczynników przewodzenia ciepła i wyrównywania temperatury po
kładu węgla wynoszą: A== 0,6 W/(mK), a== 0,32·10-6 m2/s, a skał spągowych i stropowych: A== 2,5 
W/(mK), a== l · ~o-6 m2/s. 

W obszarze ściany stosuje się następujące urządzenia: kombajn o mocy 746 kW oraz przenoś 

nik ścianowy o mocy napędów na wlocie do ściany 410 kW i na wylocie 410 kW. Moc urządze1i 
pracujących w chodniku podścianowym wynosi 500 kW. Czas pracy maszyn wykorzystywanych 
w robotach eksploatacyjnych ściany jest równy około 15 godzin na dobę . 

Należy obliczyć zmiany temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach przewietrzających 
ścianę oraz moc urządzeń potrzebnych do klimatyzacji. 

Przyrost temperatury powietrza w ścianie 

Ciepło od skał 
Parametry charakteryzujące wyrobisko ścianowe mają następujące wartości: 
- średnia odległość czoła ściany od linii zawału: b== 3,9-4,1 m= 4 m; 
- wysokość ściany: h = 2,5 m; 
- pole powierzchni i obwód przekroju poprzecznego ściany: F== 10m2

, P == 13m; 

d . k . ' . D 4F 4 ·l O 3 077 śre mea zastępcza prze roJu sc1any: ==- == -- == , m; 
p 13,0 

- wydatek przepływającego powietrza: V== 25m3/s== 1500 m3/min; 

- prędkość przepływu powietrza: v == V == 
25 

== 2,5 m/s; 
F 10 . 

- temperatura pierwotna skał: ~o == 42°C; 
- temperatura powietrza na wlocie do ściany : T 0 == 31 °C. 

W caliźnie węglowej oraz w warstwach stropu i spągu transport ciepła zachodzi drogą prze
wodnictwa. Wobec istotnej różnicy wartości współczynników charakteryzujących właściwości ciepl
ne węgla i skał płonnych strumienie cieplne oblicza się oddzielnie dla calizny węglowej i oddziel
nie dla stropu i spągu. 

Współczynnik przejmowania ciepła w gładkim przewodzie o podanych wyżej parametrach obli
czeniowych przyjmuje wartość (9): 

V0.8 2 50,8 

aobl ==3,33~ ==3,336 ' 
0

, ==5,5457 W/(m2K). 
D 0

•
2 3,077 ·-
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Z uwagi na wzrost prędkości, spowodowany zmniejszeniem pola przekroju przez urządzenia 
zamontowane w ścianie, i na zwiększoną przez różnego rodzaju zakłócenia przepływu turbulencję 
w obliczeniach przyjęto a= 6 W/(m2K). 

Calizna węglowa 
Czas odsłonięcia urabianej calizny węglowej mierzony okresem między kolejnymi zabiorami kom
bajnu średnio wynosi 2 godziny. 

Zmienna z dla tego czasu t= 120 min= 7200 s przyjmuje wartość: 

ar: 6~ - 6 4 z=--yat=- 0,32·10 ·0,72 ·10 =0,48 . 
A. 0,6 

Określona na podstawie tabeli 9 uśredniona w przedziale zE [0, 0,48] funkcja pomocnicza wy

nosi: F (z)= 0,729. 
Strumień cieplny przejmowany od calizny węglowej na odcinku l m w kierunku przepływu po

wietrza osiąga wartość : 

ą,c = aF(z) Pc(1'}0 - Ta)= 6 · 0,729 · 2,5 · (42- Ta)= 10,935 · (42- T.), 

gdzie: Pc- część obwodu wyrobiska ścianowego tworzona przez caliznę węglową, m. 

Skały stropowe i spągowe 
Okres między odsłonięciem tych warstw przy pracy kombajnu a przejściem w strefę zawału wy
nosi około 12 godz. = 43 200 s. 

Wobec tego zmienna z jest równa: 

a r: 6 ~ -6 6 z =-vat=- 10 ·0,0432 ·10 =0,49883. 
A. 2,5 

Uśredniona w przedziale zE [0, 0,49883] funkcja pomocnicza osiąga wartość F (z) = 0,7204. 
Skały spągowe i stropowe mają takie same właściwości termiczne. Można zatem obliczenia wyko
nywać łącznie. 

Strumień cieplny od skał spągowych i stropowych na odcinku l m w kierunku przepływu po
wietrza: 

ą,, = aF(z) P,(i}
0 

-T.)= 6 · 0,7205 · 8 · (42- Ta)= 34,584 · (42- T.), 

gdzie: P, - część obwodu wyrobiska ścianowego zakreślona przez skały stropowe i spągowe, m. 

Dodając do siebie strumienie cieplne od calizny węglowej oraz od skał spągowych i stropowych, 
otrzymuje się: 

q,= q,c + qss = (10,935 + 34,584) · (42- Ta)= 45 ,519 · (42- T.). 

Temperaturę powietrza na wylocie ze ściany, ukształtowaną przez dopływ ciepła od skał okreś
la się na podstawie wzoru (11). 

Pierwsze składniki tej zależności, uwzględniające wpływ ciepła od skał, osiągają wartość : 

T = 42- (42- 31 O) ex (-
45

•
519

"
250 

) = 42-11 · O 696045 = 34 344°C. 
s ' p 25 ·l ,25 ·l 005 ' ' 
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Dopływ ciepła od skał w obrębie wyrobiska ścianowego powoduje przyrost temperatury po
wietrza o 

11T = 34,344-31,0 = 3,44°C. 

W przedstawionych obliczeniach nie uwzględniono wymiany ciepła ze skałami w zawale. 

Lokalne (miejscowe) źródła ciepła 
Temperaturę powietrza przewietrzającego ścianę podnosi przede wszystkim zmieniający położeni~: 
w czasie pracy kombajn oraz ułożony na wlocie napęd przenośnika. Drugi napęd przenośnika. 
zamontowany w końcowej części ściany oddziałuje przede wszystkim w rejonie wnęki wylotowej. 
Przy określaniu przyrostów temperatury przyjmuje się, że 70% ciepła pochodzącego od lokalnych 
źródeł przechodzi do powietrza, przy czym 15% tej ilości powiększa temperaturę, a 85% wilgot
ność. Zakłada się również, że maszyny te pracują przez 15 godzin na dobę. 

Po uwzględnieniu nierównomierności pracy urządzeń otrzymuje się następujące wartości przy
rostów temperatury (32): 
- dla kombajnu i napędu na wlocie: 

L1T = 0,7 ·0,15·(746+410) =3_865oc; 
m! 25 ·1,25 ·1,005 . 

- dla napędu na wylocie ze ściany: 

Urobek 

L1T = 0,7·0,15·410 = l,371oc. 
mZ 25·1,25·1,005 

Spadek temperatury urobku w obrębie ściany wynosi około M:\,= 0,0024 · (125)08 
· 8 = 0,9138°C. 

Gdy ciepło właściwe węgla cc = 1100 J/(kgK) , otrzymuje się następującą wartość strumienia 
ciepła od urobku: 

Suma mocy kombajnu ścianowego i napędów przenośników jest równa 1566 kW. Strumień ciep
ła jawnego od lokalnych źródeł przypadający na jednostkę długości ściany oblicza się, biorąc pod 
uwagę moc maszyn oraz ciepło od urobku. 

Po uwzględnieniu 15 godzin pracy maszyn i urządzeń otrzymuje się następującą wydajność ciepła 
jawnego przypadającą na l metr ściany : 

qct = (1566 + 111,67) · 0,7 · 0,15 = 704,62 W/m. 
250 

Zatem ostatni składnik we wzorze na temperaturę powietrza (11) osiąga wartość: 

L1T = 704,62[1-ex (- 45,519·250 )]= 4,705oc. 
a 45,519 p 25·1,25 ·1005 
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Temperatura powietrza na wylocie ze ściany, przed napędem przenośnika wyniesie: 

T= 31,0 + 3,44 + 4,70 = 39,14°C. 

Moc chłodnicza, konieczna do obniżenia temperatury powietrza do wartości. przy której na koń
cu ściany uzyska się 28°C. 

W celu uzyskania na wylocie ze ściany temperatury T ct = 28°C, należy na wlocie do niej zapew
nić temperaturę x, która spełni równość: 

28 = 42 _(42 -x) ex(- 45 ,514·250 )+ 446,25(1_ex (- 45,514·250 )J= 
p 25·1,25·1005 45,514l p 25·1.25·1005 

= 42- (42- T 1) • 0.696073 + 9.8047 ·(l- 0,696073), T1 = 17,606°C. 

Zatem na wlocie do wyrobiska ścianowego należy obniżyć temperaturę powietrza o 31 ,O - 17,606 = 
= 13,394°C. 

Strumień ciepła jawnego, jaki musi być odebrany od powietrza, jest równy: 

Qs = Vpcp~T =25 · 1,25 · 1,005 · 13,394 = 420,66 kW. 

Przyjmuje się , że strumień ciepła niejawnego Q1 jest większy od strumienia ciepła jawnego Qs 

O 20%: Q1= 1,2 Qs. 

Wobec tego potrzebna zdolność chłodnicza wynosi: 

Q= Qs +Q, = 2,2 Qs = 2,2 · 420,66 = 925,4 kW. 

Z obliczeń wynika, że do osiągnięcia na wylocie ze ściany temperatury powietrza równej Ta = 
= 28°C konieczne jest obniżenie temperatury wlotowej do ściany do 17 ,6°C. Zapewnią to chłodni
ce odbierające od powietrza entalpię równą 925,4 kW, w tym 420,7 kW na obniżenie temperatury 
oraz 504,7 kW na zmniejszenie wilgotności. 

4. PRZYKŁAD BILANSU CIEPLNEGO POLA EKSPLOAT ACYJNEGO 
W SYSTEMIE KOMOROWO-FILAROWYM 

4.1. Wpływ poszczególnych źródeł ciepła na warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne w obszarze poziomego wyrobiska eksploatacyjnego kształtują ciepło od skał 
oraz lokalne źródła ciepła: 
- urządzenia wykorzystywane przy urabianiu i transporcie, w szczególności maszyny samojezdne 

napędzane silnikami spalinowymi, a także wentylatory swobodne; 
- zalegające w wyrobiskach urobione oraz transportowane skały; 
- parująca wilgoć. 

Przewietrzanie wyrobisk eksploatacyjnych prowadzonych systemem komorowo-filarowym z upo
datnieniem złoża stwarza dla klimatyzacji poważne problemy, które wiążą się z nierównomiernym 
rozpływem powietrza, wynikającym z dużej liczby krótkich wyrobisk i licznych połączeń między 
nimi , zmian oporów aerodynamicznych związanych z prowadzonymi robotami , obniżaniem się , a na
stępnie zawałem stropu. Prace związane z wydobyciem podejmowane są w różnych "miejscach" 
pola eksploatacyjnego, niekiedy przez krótki okres czasu. 
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Ciepło od skał 
Przyjęto, że roboty prowadzone są w polu eksploatacyjnym, o kształcie prostokąta. Przepływ po
wietrza następuje w kierunku boku o długości L == 400 m, który stanowi front eksploatacyjny. Sze
rokość pola jest równa 100m. Powierzchnię kontaktu powietrza ze skałami tworzą: odsłonięty strop 
i spąg wyrobiska, a także ściany kostek rudy. Gdy szerokość pola eksploatacyjnego wynosi 100 m, 
na odcinek metra bieżącego w kierunku przepływu powietrza przypada średnio 220 m2 odsłoniętej 
calizny skalnej . 

Obliczenia przeprowadzono dla temperatury pierwotnej skał f}o == 44°C, temperatury powietrza 
na wlocie do pola eksploatacyjnego na termometrze suchym T05 == 31 oc oraz na termometrze wil
gotnym T 111 == 27,3°C, prędkości postępu frontu eksploatacyjnego 0,8 m/dobę. Przyjęto wydatek po-

. 3 
wietrza va == 90 m /s. 

Biorąc pod uwagę prędkość przepływu powietrza, wartość współczynnika przejmowania ciepła 
określono na równą w przybliżeniu a.== 4 W/(m2K). 

W obliczeniach przyjęto następujące wartości parametrów cieplnych skał: 
- współczynnik przewodnictwa cieplnego A== 2,5 W/(mK), 
- pojemność cieplną c== 1000 J/(kgK), 
- gęstość p== 2500 kg/m3

, 

- współczynnik wyró wnywania temperatury a == l . 10"6 m2/s. 
Szerokość pola od linii frontu do zawału wynosi około 100 m. Wartości strumieni cieplnych 

odpowiadających odległościom pasów od linii frontu eksploatacji podano w tabeli l. 

Tabela l. Parametry określające strumienie cieplne przekazywane przez skały jako funkcje położenia 
Table l Parameters defining heat streams transfeJTed from rockmass as a function o f location 

Odległość 
Czas przewietrzania 

z F(z) _:: F(z) 
[dni] A 

Czoło przodka 0,5 0,333 0,713 1,140 
25 31,25 2,63 0,203 0,325 
50 62,5 3,72 0,147 0,235 
75 93 ,75 4,55 0,121 0,194 
100 125 5,26 0,106 0,169 

Do obliczeń przyjęto uśrednioną wartość wyrażenia a.f).._ F(z) == 0,325. Założono, że wielkość 
pola odsłoniętej powierzchni skał, przypadająca na l metr długości pola eksploatacyjnego wynosi 
120m2/m, co odpowiada przeciętnej szerokości 3 pasów. W przypadku 5 lub 6 pasów wielkość tej 
powierzchni wynosi około 100m2 więcej. 

W razie jednorodnych warunków w obrębie rozpatrywanej części pola eksploatacyjnego ciepło 
pochodzące od calizny skalnej powoduje przyrost temperatury powietrza do wartości odpowiadają
cej pierwszej części wzoru ( 11): 

T,(s) == 44-(44-31) exp( 
2

•
5

"
0

•
325

"
120

"
400

)= 44-(44-31)·0,70826=34,793°C. 
90 ·1,25 ·1005 

Podczas nagrzewania strumienia powietrza o 3,793°C skały przekazują do powietrza w sposób 
jawny strumień entalpii: 

~Q,== Vpcp~T5 == 90 · 1,25 · 1005 · 3,793 == 0,4288 MW. 
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Ciepło wymieniane na skutek parowania wilgoci z ociosów wyrobisk 
Jednym z trudniejszych do oszacowania (ujemnych) źródeł ciepła jest parująca w wyrobisku wil
goć. Na podstawie obserwacji przyjęto, że w obrębie całego pola eksploatacyjnego zawilgocona 
część powierzchni spągu na ogół stanowi dwa do trzech tysięcy m2

• Zachodzi też parowanie wil
goci zawartej w urobionych skałach, uwzględnione przy wyznaczaniu ciepła przenoszonego od urob
ku. 

W rozważanym przypadku współczynnik wymiany wilgoci h jest równy: 

Pozostaje do określenia różnica prężności pary wodnej w warstwie przyściennej e", wyzna
czona dla temperatury w tej warstwie na termometrze wilgotnym oraz prężności pary e powietrza 
w wyrobisku. Założono, że w warstwie przyściennej panuje stan nasycenia, a temperatura jest rów
na średnie wartości temperatury pierwotnej skał i temperatury powietrza na termometrze suchym. 

Różnica prężności pary wodnej przy powierzchni wilgotnych skał i w przepływającym powie
trzu wynosi około 1200 Pa. Masa wilgoci fis parującej z części powierzchni spągu i stropu równa 

się: 

fis = 2,74 ·lO-S· 4800 · 1200 = 0,1578 kg/S . 

Entalpia potrzebna do odparowania takiej ilości wody wynosi: 

t.Qs = riVw = 0,1578 · 2410,6 · 103 = 0,3804 MW. 

W procesie tym nastąpi zwiększenie wilgotności właściwej powietrza o 

t.x = ~s = 0,1
578 = 0,001403 kg/kg. 

Vp 90·1,25 

Parowanie wilgoci ze spągu i stropu zachodzi dzięki ciepłu dostarczanemu przez górotwór oraz 
przez powietrze. W związku ze zbliżonymi temperaturami wilgotnych skał, rozlanej wody i prze
pływającego powietrza przyjmuje się, że entalpii parowania w połowie dostarczają skały, w poło
wie powietrze. 

Wobec tego podczas parowania ciekłej wilgoci zachodzi obniżenie temperatury powietrza: 

AT= _L 0,1578.2410,6 ·10
3 

u -1,682°C. 
2 90 ·1,25 ·1005 

Ciepło wymieniane z urobkiem 
Dopływ ciepła od urobionych skał, znajdujących się w wyrobiskach eksploatacyjnych powoduje 
wzrost temperatury i wilgotności powietrza. Przyjmuje się, że wydobycie wynosi 1000 t rudy mie
dzi na zmianę roboczą i następuje w czasie około 4 godzin. Taki sam okres trwają roboty związane 
z odstawą, a obniżenie temperatury urobku w obrębie pola eksploatacyjnego, zalegającego po uro
bieniu i transportowanego, wynosi około 5°C. 

Zatem ilość ciepła od urobku jest równa: 

t.Qu = 1000 ·1000 ·1000·5 = 5 ·109 I/zmianę . 
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W przeliczeniu na jednostkę czasu czterogodzinnego okresu intensywnych robót eksploatacyj
nych strumień ciepła od urobkujest równy: 0,3472 MW. Przyjmuje się za J. Vossem, że z uwagi na 
powolność procesu ochładzania wewnętrznych obszarów większych brył urobku rzeczywista ilość 
ciepła przekazana do powietrza jest równa 70% tej wartości. Strumień ciepła przekazywany do po-

wietrza od urobku w sposób jawny wynosi 25% ilości ciepła : t..Q, = 0,7 · 0,25 · 347,2 = 60,76 kW. 

Przyrost temperatury powietrza wywołany takim dopływem ciepła jest równy: 

t..T = 60,76·103 =0,5374oC. 
u 90 ·1.25 ·1005 

Strumień ciepła wymieniany między powietrzem a urobkiem w sposób niejawny wynosi t..Q1 = 

= 182,3 kW. 
Omawianemu procesowi towarzyszy wzrost wilgotności powietrza o 

. 3 

t..x = ~Q l = 
182

•
3 

·10 = 0,000672 kg/kg. 
Vprw 90 ·1,25 · 2410,6 ·103 

Ciepło od maszyn i urządzeń 
Jak już wspomniano maszyny napędzane silnikami Diesla przekazują do otoczenia około 3 razy 
więcej ciepła niż maszyny z silnikami elektrycznymi o takiej samej mocy użytecznej. Średnie jed
nostkowe zużycie oleju napędowego w silnikach maszyn pracujących w wybranych oddziałach eks
ploatacyjnych wynosi od 0,6 do 0,85 l/tonę wydobycia. Do oceny wpływu warunków klimatycz
nych przyjęto wartość średnią (ważoną), równą 0,712 l/tonę. Przeważająca część oleju napędowe
go zużywana jest w obrębie wyrobisk eksploatacyjnych. Przyjęto, że w okresie szczytowego obciąże
nia robotami eksploatacyjnymi zużycie oleju napędowego przez silniki wysokoprężne odpowiada 
wydobyciu 250 t/godz. 

Strumień ciepła wywiązujący się w wyniku spalania oleju napędowego jest równy: 

t..Q' = 34 · 106 
• 250 · 0,712 = 6,052 · 103 MJ w czasie godz., czyli 1,681 MW. 

Z uwagi na wykonywanie pewnych prac przez maszyny napędzane silnikami Diesla poza po
lem eksploatacyjnym wyliczoną ilość ciepła pomniejsza się o 10%: 

t..Q = 0,9·t..Q'= 1,513 MW. 

Przyrosty temperatury i wilgotności właściwej powietrza na skutek dopływu ciepła od silników 
Diesla i maszyn napędzanych przez nie są równe: 

t.. T = 0,7 · 0,25 ·1,513 ·10
6 

s 90 ·1,25 ·1005 
2,342°C; t..x = 

0
·
7 

· 
0

·
75 

·1,
513 

·10
6 

= 0,002929 k /k . 
90 ·1,25 . 2410,6 ·103 g g 

W wyrobiskach eksploatacyjnych i na drogach transportu urobku pracują maszyny napędzane 
silnikami elektrycznymi. Są to przede wszystkim wentylatory wolno stojące i taśmociągi. Wenty
latory wolnostrumieniowe WPK i WOO znajdują się w wielu miejscach pola wydobywczego. Więk
szość tych urządzeń pracuje w ruchu ciągłym. Przyjęto, że przy równomiernym obciążeniu prze
ciętna moc urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi wynosi 700 kW. 
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Przyrosty temperatury i wilgotności powietrza spowodowane dopływem ciepła od maszyn na
pędzanych silnikami elektrycznymi przyjmują wartości: 

O 7 ·O 25 ·700·103 
.tlT = , , 

s 90·1,25·1005 
l ,0835°C; /::"x = O, 7 . 0'7 5 . 700 · l 

03 
= 0,001355 kg/k . 

90 ·1,25 . 2410,6 ·l 03 g 

W wyrobiskach kopalnianych występująjeszcze inne źródła ciepła. Jednak na ogól ich udział 
w podwyższeniu temperatury i wilgotności powietrza, w porównaniu z wpływem źródeł wymienio
nych wyżej , jest mały. 

W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczeń dotyczących stanu bez klimatyzacji. przy wlotowej tempe

raturze 33°C. 

Tabela 2. Zestawienie wyników obliczeń przy wlotowej temperaturze 33°C 
T b! 2 S f l l l f · k f 33°C a c ummary o ca cu at10n rcsu ts or m ta e temperature o 

Moc źródła ciepla Przyrost temperatury Przyrost wilgotności 
Źródlo ciepla [MW] powietrza powietrza 

razem jawna nieiawna (OC] (kg/kg] 
Calizna skalna 0,429 0,429 3,793 -

Wilgoć ze stropu i spągu -0,476 -0,238 -0,238 -1.682 0,001403 
Urobek 0,347 0,063 0,182 0,537 0,000672 

Silniki Diesla 1,513 0,265 0,794 2,342 0,002929 
Maszyny elektryczne 0,70 0.123 0,367 1,084 0,001355 

Łącznie 2,513 0,642 L!05 6,074 0,006359 

Pochodzący od urobku oraz maszyn i urządzeń jawny strumie!'t ciepła jest równy: 

0,063 + 0,265 + 0,123 = 0,451 MW. 

Strumieó ciepła przypadający na jednostkę długości w kierunku ruchu powietrza wynosi: 

= 0,451·106 = 1127 5 W/ 
qct 400 ' m. 

Do analizy temperatury w wyrobisku eksploatacyjnym korzystń się z zależności (12) , uwzględ
niającej również zmiany temperatury /::"T wił. wywołane parowaniem wilgoci w wyrobisku: 

T (s)= 44 _(44 _ 31 )ex ( 2,5 ·0,325·120·400)+ 1127,5 x 
s p 90 ·1,25 ·1005 2,5 . 0,325 ·120 

[ ( 
2,5. 0,325 ·120 . 400)] 

x l- ex p - -l ,682 = 34,793 + 3,374-1,682 = 36,485°C. 
90 ·1,25 ·1005 

Pierwsze dwa składniki prawej strony podają temperaturę powietrza na wylocie z wyrobiska 
eksploatacyjnego ukształtowaną dopływem ciepła od skał w przypadku, gdy dodatkowe źródła cie
pła nie występują. Trzeci uwzględnia wpływ dodatkowych źródeł ciepła, a ostatni podaje zmniej
szenie temperatury na skutek parowania wilgoci. Dodatkowe źródła ciepła, czyli ciepło od urobku, 
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od maszyn napędzanych silnikami Diesla i silnikami elektrycznymi, zwiększając temperaturę po
wietrza przyczyniają się do zmniejszenia strumienia ciepła wymienianego między skałami a powie
trzem. We wzorze (12) współdziałanie źródeł ciepła wyrażone jest łącznie. 

4.2. Moc chłodnicza dla oddziału eksploatacyjnego 

Gdy chłodzenie powietrza odbywa się tylko na wlocie do wyrobiska, to temperaturę za chłodnica
mi powietrza wyznacza się z równania algebraicznego ( 12), do którego wprowadzono całkowitą 
długość frontu eksploatacyjnego L= 400 m: 

3 ( 
2,5·0,325·120·400] 1127,5 

3 =44 -(44 -Tobl)exp 90·1,25 ·1005 + 2,5 ·0,325·120x 

x[1-ex (- 2,5·0,325·120·400JJ- 1•682oc. 
p 90 ·1,25 ·1005 

Otrzymuje się Tobl = 26,08°C. Zatem w celu uzyskania na wylocie z oddziału temperatury po
wietrza Twyl = 33°C a w obszarze pola eksploatacyjnego temperatury niższej od tej wartości , ko
nieczne jest ochłodzenie na wlocie do oddziału całego strumienia powietrza o 31 - 26,08 = 4,92°C. 
W analizie zakłada się, że w rozpatrywanym przypadku wilgotność względna powietrza wpływa
jącego do chłodnicy jest umiarkowana i wynosi <p = 75%, co odpowiada zadanej wartości Tm = 
= 27,3°C. Prężność pary wodnej w powietrzu wlotowym wynosi e1 = 3368 Pa, wilgotność właściwa 
x1 = 0,019648 kg pary wodnej/ kg powietrza suchego. Entalpia (l + x) kg powietrza wilgotnego jest 
równa h1 = 31,155 + 49,037 = 80,192 kJ/kg p.s. 

Odnośnie parametrów powietrza wylotowego z chłodnicy zakłada się, że temperatura powietrza 
na termometrze wilgotnym jest niższa o 2°C od temperatury na termometrze suchym. Dla tempera
tur Ta2 = 26,08°C, Tm2 = 24,08°C otrzymuje się : e2 = 2856 Pa, x2 = 0,016578, h2 = 26,210 + 41,347 = 
= 67,557 kJ/kg p.s . W celu uzyskania postulowanego efektu obniżenia temperatury konieczne jest 
zmniejszenie entalpii każdego (l + x) kg powietrza o t.h = h1 - h2 = 80,192- 67,557 = 12,635 

kJ/kg p.s. Wydatek90m3/s wymaga mocy chłodniczej Óch = 90 ·1,25 ·12,635 = 1421,4 kW. 

Tabela 3. Potrzebna moc chłodniczajako funkcja temperatury wlotowej 
T b l 3 R d l" f . f . k t a e eqwre coo mg power as a unctwn o mla e tempera u re 

Wilgotność 
Entalpia właściwa 

Część jawna mocy Część niejawna mocy Moc 
Temperatura 

właściwa jawna niejawna chłodniczej chłodniczej chłodnicza 

o c kg/kg ps. kJ/kg kJ/kg kW/kg kW kW/kg kW kW 

28 0.0145859 28,18 36,470 1,97 221,6 o o 221 ,6* 

29 0,0154786 29,145 38,695 2,94 330,2 o o 330,2* 

30 0,0164202 30,15 41,040 3,94 443,3 o o 443.3* 

31 0,0174128 31 ,155 43,512 4,95 556,3 2,17 243,6 800 

32 0.0184592 32,16 46,118 5,95 669,4 4,77 536,7 1206 

33 0.0195618 33,165 48.874 6,96 782,4 7,53 846,8 1629 

34 0,0207237 34.17 51,755 7,96 895.5 10,4 1170.9 2066 

35 0,0219475 35,175 54,800 8,97 1008,6 13 ,45 1513,5 2522 
.. "'W omawianych warunkach me mozna zreahzowac ochłodzenia powietrza bez wykroplemapary wodneJ . 
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W tabeli 3 przedstawiono potrzebną moc chłodniczą określoną dla założeń podanych wyżej, 
przy różnych wartościach temperatury wlotowej do pola eksploatacyjnego. Przyjęto, że wilgotność 
względna powietrza wpływającego do chłodnicy przyjmuje wartość cp = 66,7%, którą wyznaczono 
jako średnią wartość wilgotności powietrza w oddziale G-11 ZG ,,Rudna" podczas pomiarów wy
konywanych przez pracowników Zakładu Wentylacji "Cuprum". Przyjęto, że chłodzenie odbywa 
się na wlocie do pola eksploatacyjnego. 

W razie prowadzenia powietrza przez dwa pasy (a nie trzy) i zmniejszenia wydatku o około 
30% potrzebna moc chłodnicza zmniejszy się o około 20%. W podobnym stopniu obniży się po
trzebna moc w przypadku chłodzenia powietrza na wlocie i w połowie drogi wewnątrz pola eks
ploatacyjnego. Zagadnienie stopniowanego, sektorowego chłodzenia powietrza omówiono między 
innymi w pracach J. Sułkowskiego i J. Drendy (a także w podręczniku J. Cygankiewicza, J. Knech
tela oraz J. Wacławika). 

ZAKOŃCZENIE 

W pracy przypomniano metodę obliczeń parametrów klimatycznych powietrza w wyrobiskach eks
ploatacyjnych opartą na bilansach cieplnych, w których wychodzi się z równań przewodnictwa ciepl
nego w skałach i energii przepływającego powietrza. Metoda została dostosowana do szybkiego tem
pa postępu przodku, charakterystycznego przy dużej koncentracji wydobycia. Rozważania uzupeł
niono bilansem energii uwzględniającym chłodzenie powietrza. 

Praktyczna wartość wyników obliczeń zależy od ich dokładności, która w odniesieniu do tem
peratury powietrza powinna zawierać się błędem zapisanym jako ±l °C. Uzyskanie małego błędu 
uwarunkowane jest poprawnymi wartościami danych wejściowych. Na głównych inżynierach wen
tylacji kopalń głębokich spoczywa obowiązek utworzenia banku, a także gromadzenia i weryfika
cji danych o wymianie ciepła i wilgoci oraz o parametrach, które mają wpływ na warunki mikro
klimatu. Wielkości obliczane w przykładach wyznaczane są z dokładnością do dwóch, najwyżej 
trzech miejsc znaczących. Jednak ze względu na dydaktyczne funkcje załączonych przykładów po
zostawiono cztery lub pięć cyfr, które jednak należy traktować jako pewnego rodzaju dokładność 
numeryczną. 

Należy podejmować działania prowadzące do zmniejszenia dopływu ciepła i wilgoci do powie
trza. Pod tym kątem należy realizować właściwy dla lokalnych warunków sposób przewietrzania 
pola eksploatacyjnego, ustalać funkcje wyrobisk doprowadzających i odprowadzających powietrze, 
dobierać maszyny i urządzenia stosowane podczas urabiania, transportu i czynności pomocniczych. 

Obniżanie temperatury i wilgotności całego strumienia powietrza przepływającego przez pole 
eksploatacyjne systemu komorowo-filarowego jest mało efektywne, gdyż wymaga bardzo dużej mo
cy chłodniczej. Należy podejmować działania idące w kierunku kondycjonowania części powietrza 
przewietrzającego miejsca pracy. Klimatyzacja robót eksploatacyjnych powinna funkcjonować obok 
klimatyzacji lokalnej obejmującej ruchome i izolowane stanowiska pracy. 

Podane wzory, pochodzące z różnych prac, powstały w swej źródłowej postaci w okresie małej , 

w porównaniu z obecną, koncentracji wydobycia. Autor starał się przetworzyć je w celu dostoso
wania do dużego tempa i znacznego umaszynowienia robót górniczych oraz większych ilości powie
trza. Jednak uzyskanie lepszych prognoz mikroklimatu wymaga zebrania danych praktycznych z ko
palń i przeanalizowania ich pod kątem intensywności lokalnych źródeł ciepła. 
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Tabela 4. Wartości funkcji F(z) i F(z) 

Table 4. Values of function F(z) i F(z) 

z F(z) 

o 1,0 
0,05 0,9460 
0,1 0,8965 

0,15 0,8509 
0,2 0,8090 

0.25 0,7703 
0,3 0,7346 

0,35 0,7015 
0,4 0,6708 

0,45 0,6423 
0,5 0,6157 
0,55 0,5909 
0,6 0,5678 

0,65 0,5462 
0,7 0,5259 
0,75 0,5069 
0,8 0,4891 

0,85 0,4723 
0,9 0,4565 

0,95 0,4416 
1,0 0,4276 
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The Influence of Rock Temperature 
on Climate Conditions in Min e W orkings 

The heat transfer in the workings and the surrounding rocks occurs on sensible way through heat 
conduction, convection and radiation, and on latent way through the evaporation of water. In order 
to determine the changes of the parameters of the air, which take place due to these processes, the 
baJances of the energy and moisture in the rocks are carried out. The change o fair energy is sum o f 
the changes of potential energy, the changes of the enthalpy of dry air, the increase of the enthalpy 
of the water vapour, Jatent heat of evaporation of water. In the majority of the existing methods of 
predicting the climate conditions, it was assumed that the heat balance in strata is given by a dif
ferential equation o f heat conduction in the form valid for a homogeneous isotropie body, which has 
heat properties independent of temperature. The virgin rock temperature is the initial condition of 
this equation. The boundary condition for the equation of heat conduction takes into consideration 
the heat tlow through the surface of the uncovered rock in an opening proceeded by convection, 
evaporation of water and radiation. 

It is assumed that rock is a continuous, homogeneous and isotropie body. The energy transfer in 
rocks occurs only by heat conduction, and the isothermal surfaces are paraJlei to the edge of the rock. 
As a result the heat transfer in the rock is one-dimensional and occurs along axis Ox perpendicular 
to the isotherms, with its beginning on the surface of the rock. The air tlows along axis Os, which 
is going alongside of the working. 

The temperature of the rock depends on variabies x and s and on time t: f} = f}(x,s,t); and the tem
peratw·e of the air is the function of variable s: T= T(s,t). 

The solution of the initial-boundary problem will be carried out on the basis of the solutions of 
two simple problems. 

Niniejsza praca została wykonana w ramach badań własnych prowadzonych przez autora na Wy
dziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 
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Analiza warunków pracy urządzeń chłodniczych DV-290 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 
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STRESZCZENIE: W artykule przeprowadzono analizę efektywności pracy urządzeń chłodniczych 
DV-290 przeprowadzoną w kilku polskich kopalniach węgla kamiennego. Podano wartości uzyski
wanych mocy chłodzących oraz parametry chłodzonego powietrza. Na ich podstawie ustalono opty
malne warunki pracy i podano niektóre uwagi, dotyczące eksploatacji urządzeń chłodniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, klimatyzacja 

l. WSTĘP 

W polskim górnictwie węgla kamiennego do schładzania powietrza w rejonach wentylacyjnych wy
korzystywane są urządzenia chłodnicze. Obecnie najczęściej spotykanymi w kopalniach są urzą
dzenia typu DV-290, DV-350 oraz LKM 2-290. Stosowane szeroko, głębokie schładzanie wyłą
cznie na wlotach, często nie zapewnia prawidłowych warunków cieplnych pracy na całej długości 
ściany oraz powoduje bardzo niekorzystne dla załogi zróżnicowanie temperatury powietrza wzdłuż 
frontu górniczego. Coraz częściej kopalnie decydują się na zmianę tradycyjnych metod poprawy 
warunków klimatycznych, na przykład stosują klimatyzację wielostopniową. Wymaga to jednak 
przeprowadzenia wielu badań i opracowania skutecznych metod wprowadzania takich właśnie roz
wiązań. Powoduje to również konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy związanej z tym te
matem. Wiele kopalń znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub zbliżają się do zakończenia 
swojej działalności i ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z zakupem nowych urządzeń 
klimatyzacyjnych jest niemożliwe. Należy zatem korzystać z już dostępnych i pracujących urzą
dzeń, w sposób optymalny wykorzystując ich możliwości. 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów oraz ich analizę w przypadku schładzania powietrza 
w rejonach wentylacyjnych za pomocą urządzeń typu DV-290. 

2. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA DV-290 

Urządzenie chłodnicze DV-290 jest urządzeniem bezpośredniego działania. Punkt pracy urządze
nia, zapewniający uzyskanie co najmniej znamionowej wydajności chłodniczej, osiąga się poprzez 
dostarczenie do skraplacza określonej ilości wody chłodzącej. Temperatura parowania freonu w pa
rowniku w mniejszym stopniu wpływa na uzyskanie pełnej wydajności chłodniczej urządzenia, lecz 
podwyższona temperatura skraplacza może uniemożliwić osiągnięcie parametrów gwarantowanych 
przez wytwórcę. Temperatura skraplania zależy zaś od temperatury wody chłodzącej skraplacz. 
Należy więc dobrze ocenić i wskazać odpowiednie źródła czerpania wody. Woda chłodząca skrap-
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!acz może krążyć w obiegu zamkniętym lub też może być czerpana z rurociągu przeciwpożaro
wego. W pierwszym przypadku należy wskazać lokalizację chłodnicy wyparnej wody. w której 
ciepło skraplania oddawane będzie do zużytego prądu powietrza. W drugim przypadku należy wska
zać zbiornik wody, do którego zrzucana będzie woda ciepła odpływająca od skraplacza. Jednak w obu 
przypadkach należy sprawdzić, w oparciu o dokumentację ruchowo-techniczną urządzeń, czy tem
peratura i ilość wody doprowadzana z tych źródeł do parownika, zapewni uzyskanie nominalnej 
wydajności chłodniczej tego urządzenia. Wartość obniżenia temperatury przez wodę w chłodnicy 
wyparnej zależy nie tylko od ilości i temperatury wody do niej dopływającej, ale również od ilości 
i parametrów powietrza płynącego bocznicą, w której tę chłodnicę zlokalizowano. Zatem należy 
sprawdzić, czy ilość i parametry powietrza dopływającego do chłodnicy wyparnej pozwolą uzys
kać w niej wymagany (stanem pracy skraplacza) spadek temperatury wody, a także to, o ile wzroś
nie temperatura i wilgotność powietrza opuszczająca chłodnicę . 

3. WYNIKI BADAŃ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO DV-290 

Pomiary efektywności pracy urządzenia DV-290 wykonano w kilkunastu rejonach wentylacyjnych 
pięciu kopalń węgla kamiennego. Łącznie przebadano 20 urządzeń typu DV-290. Na rysunku 3.1 
przedstawiono schemat pomiarowy urządzenia chłodniczego . 

p.L,p.., łwpw 

• 

Rys. 3.1. Schemat pomiarowy 
Figure 3.1. Measuring diagram 
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Rys. 3.2. Okno główne programu Z.K.S. MOC 2000 
Figure 3.2. Main window afpragram Z.K.S. MOC 2000 

Podczas przeprowadzanych pomiarów mierzono następujące wielkości : 

ciśnienie barometryczne powietrza p, hPa; 
temperaturę powietrza mierzoną termometrem suchym przed wentylatorem tspw> °C; 
temperaturę powietrza mierzoną termometrem wilgotnym przed wentylatorem twpw> °C; 
objętościowe natężenie przepływu powietrza przez chłodnicę v, m3/s; 
temperaturę powietrza mierzoną termometrem suchym za wentylatorem tszw, °C; 
temperaturę powietrza mierzoną termometrem SUChym za chłodnicą tSZU> °C; 
temperaturę powietrza mierzoną termometrem wilgotnym za chłodnicą twz"' 0 C. 
Do obliczeń mocy cieplnej (Nc) układu wentylator-chłodnica posłużył program Z.K.S. MOC 

2000 [2] . 
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Wartości pomierzonych wielkości oraz dane uzyskane z programu Z.K.S. MOC 2000 oraz Z.K.S. 
Mollier 2000 [l ] zamieszczono w tabelach 3.1 i 3.2. 

Tabela 3.1. Wyni ki pomiarów urządzen ia chłodniczego DV-290 
Table 3 l The results o f measurements o f DV -290 

Tempc::raturu T emreratura 
Objętościowe 

Tcmperuturu 

CiSnic::nie 
puwir.:trzu powit:trza 

natężt:uit: 
powit.!trza 

baro tnt:ti)'CZJlt: 
tnit:rzona mierzona 

przepływu 
mierzona 

powidrza 
temlOtt\elrent temlUtnetrem powit:trza przez tennJtne trem 

Lp. suchym przed wilgomym przed 
chlmlnicę 

suchym za 
wentylatorem wentylatort:tll wentył ato rem 

r t$["' '"'!"'' v '·· hPu 'C ' C m/s 'C 
l 106 1,8 27.2 23 ,2 10.33 32.2 
2 1062,2 29.2 23.4 10,33 33.8 
3 1062.8 26,6 23.4 10,20 31,4 
4 106!,2 29,2 23,4 10,33 34,0 
5 1063.0 29.4 24,4 10.66 34.0 
6 1061 .6 28,4 24,0 10,66 33.0 
7 1052,2 29,4 25.0 10,33 34,2 
8 1050.2 28.4 24,4 10,33 33,2 
9 1056,2 28 ,8 2~.2 10,33 33.6 
10 1056.2 28.8 24,2 10.33 33.2 
li 1050,2 29,0 24.4 10,33 33.6 
12 1053,2 28,6 23,8 10,33 33,2 
13 1051,6 28,8 23,8 10,33 33.4 
14 1057.8 29.0 24.4 10,33 33.6 
15 1055,8 29.0 24.8 10,33 33,4 
16 l 121,0 30,0 26,4 6,00 35,0 
17 l 120,0 29.2 24,8 6,00 34,0 
18 l 120.2 30,0 26.4 6,00 34,8 
19 1097,8 31.0 27.0 6,00 35,8 
20 1094,2 33.0 30,6 5.50 37.2 
21 1096,6 29,8 25,6 6,00 34,4 
22 1098.2 30.6 26.4 6,00 35,2 
23 1098.2 33,2 30,0 6,00 37.6 
24 1094,2 33.0 29,6 5,66 37.4 
25 1093.4 32,2 28,8 5,00 37.0 
26 1069,8 28,0 23,8 10,33 32.4 
27 1069,0 27.2 23.4 7,50 32.0 
28 1071.8 27.8 24.2 10.33 32.4 
29 1073.0 27,2 23.4 7,50 32,2 
30 1064,2 24,2 20,0 12,00 29.2 
31 l 120,2 29,4 23,8 10,83 34,2 
32 l 121,0 30.0 24.0 10,83 34.8 
33 l 122,8 30,0 26.2 5,7 34.8 
34 l 124,2 30,0 26,2 5,7 34.8 
35 1098.2 31.2 26,8 5,7 35,8 
36 l 122,0 29,6 25.0 5,7 34,6 
37 l 104.2 33.0 29,0 5,7 37,4 
38 l 102,4 32,6 26.8 7,5 37.2 
39 l l 12.2 31.8 26.8 8.0 36,4 
40 1053.6 28,8 24,6 7,2 33,6 
41 1054.2 29,0 25,4 7,2 33.8 
42 1055.0 29.0 26,6 7,2 33.6 
43 1056,2 29,2 26,0 7,2 34,0 
44 1054.2 29,0 26,6 7,2 33.6 
45 1046,0 30,2 28,0 9,0 34.8 
46 1048.4 30.0 28.6 9,7 34,6 
47 1052,6 29,6 26,2 7,8 34.4 
48 1055.4 30,2 28,0 9.7 34,8 
49 l l 12.6 28,8 27,2 6.0 33,6 
50 l l 13.4 30,8 26.8 6,0 35,4 
5 1 l l 14,2 30.8 26,8 6,0 35,4 
52 1089,4 3 1,0 26,6 6,0 35,6 
53 l 102.2 3 1.2 27,0 5,8 35,8 
54 1094,2 31.6 27,8 6,0 36,2 
55 l 102.4 3 1,0 28.0 6,0 35.4 
56 1054,0 30,2 26.4 7,2 35.0 
57 1052,2 29,8 25,6 7,2 34.6 
58 1045.4 30.0 26,6 7,3 34,8 
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Temperatura TetnpcrJlllra Stosunek 
powietrza powietrza Moc cit:płna uzyskanej 
mit:rzona tnierzona uklal..!u mocy 

tenTKllllt:trt:! tn tennon"k!trem wentylutor· cieplnej 
suchym za wilgotnym za chlor.ln.ica Uo mocy 
chłodnicą c hłodnicą no•ninalnej 

'~ t,..l:tl N, k 

'C 'C kW '·• 
18,8 18,6 197.7 68 
19.8 19.6 165,4 57 
18,4 18,4 212,6 73 
19.6 19,6 165,3 57 
18,8 18,8 251,4 87 
18.2 18,0 264,1 9 1 
20,6 20,4 209.8 72 
19,2 19,2 229.1 79 
19.6 19,6 203,6 70 
19,6 19,6 203.4 70 
19.8 19.6 212,7 73 
19,2 19,2 200,1 69 
19.4 19.2 199,9 69 
19,8 19,6 213,1 73 
19,8 19,8 224.4 77 
18.8 18.8 202,1 70 
18.4 18.4 164.2 57 
18.8 18,6 206.6 7 1 
19,6 19,4 205,0 71 
20,8 20,6 270,0 93 
15,8 15,8 240.0 83 
17.6 17.4 230.6 80 
20.6 20.4 278.1 96 
20,4 20,2 253,8 88 
21.4 21.2 182,9 63 
18.8 18,6 225,0 78 
17,2 17.0 193.5 67 
18.4 18,2 259,8 90 
17,2 17,0 193,7 67 
14,2 14,0 259,1 89 
19,2 19,0 220.7 76 
18,8 18,6 246,0 85 
18,2 18,0 201.7 70 
18,2 18,0 201,8 70 
17,6 17.4 228,4 79 
18.4 18.2 164,2 57 
18,6 18.4 273,0 94 
19,4 19,2 252,2 87 
19,0 19,0 276,7 95 
19,6 19.4 160,0 55 
20,0 19.8 176.4 61 
20,0 19,8 219,3 76 
19,6 19.4 208,2 72 
19,8 19.8 219,1 76 
23.4 23,2 2 15, 1 74 
23,6 23.4 254,6 88 
21.2 21.0 186.5 64 
24.4 24,4 179.5 62 
20.8 20,6 186.5 64 
20,4 20.4 176.5 6 1 
20,4 20.4 176,5 61 
20,2 20,0 178,6 62 
20,6 20,4 176,7 61 
23,0 22,8 147.4 5 1 
20.6 20,4 213.9 74 
20,2 20.2 199.5 69 
20,8 20,6 160,2 55 
20.0 19,8 222 ,7 77 



l 
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Tabela 3.1. Cd. 
T able 3 l Cont'd 

Ciśnienie 

harotnettycztte 

Lp. [X lwietrza 

p 
hPu 

59 1031,4 
60 1075,0 
61 1076,4 
62 1074,4 
63 1079,6 
64 1076,4 
65 1069,6 
66 1069.4 
67 1068,8 
68 1070,8 
69 1070,4 
70 1074,6 
71 1062,2 
72 1063,4 
73 1056,8 
74 1032,6 
75 1099,4 
76 1120,8 
77 11 21 ,0 
78 1121,4 
79 1120,2 
80 1121,4 
81 1098,0 
82 1100,0 
83 1088,4 
84 1089,4 
85 1076,0 
86 1072,2 
87 1076,4 
88 1074,4 
89 1074,6 

~ 90 1071,2 
91 1071,2 l 

' 92 1079,8 

TempcraturJ 
powic:trza 
mierzona 

tenn1metrc:m 
suchym przed 
wem laturem 

t, p1o: 

•c 
30,6 
28,4 
28,8 
30,0 
29,8 
28,0 
28,2 
28,2 
28,2 
28,0 
28,6 
29.0 
29,8 
30,0 
29,6 
29,8 
28,2 
28,0 
28,2 
29,6 
28,2 
29,6 
30,4 
30,0 
31,0 
30,0 
29,4 
29,4 
29.4 
29,8 
28,4 
28,0 
28,0 
28,2 

Tc:mperatura 
Ohjętościowe 

powietrza 
natężenie 

mierzona 
przepływu 

tennJtnctn:m 
powietrzu przez 

wilgotnym przec.l 
wentylatorem 

chlodnicę 

t.,.·rw-· v 
•c m/s 

27,4 5,7 
26,8 6,3 
23,8 6,2 
25,4 6.0 
25,0 5,8 
24,6 5,7 
23,6 5,7 
23.6 5,7 
23,4 5,7 
22,8 5,7 
24,0 5,7 
24,6 5,7 
25,0 5,3 
24,8 5,3 
23,8 7,0 
25,6 7,2 
21 ,4 5,2 
22,6 8,0 
23,4 8,0 
26,0 8.0 
24,2 8,0 
26,0 8,0 
26,2 8,0 
27,2 7,7 
26,2 7,5 
25,8 7,8 
24,6 10,5 
24,6 10,5 
24,0 10,5 
24,6 10,7 
23.2 9,7 
22,6 9,7 
22,6 9,7 
21,4 9,7 

Tabela 3.2. Parametry chłodzonego powietrza 

b Th f l' Ta Ie 3.2. e parameters o coo mg a1r 

Temperatura 
Temperatura 

powietrza 

Te111peruturu 
powietrza 
mitrzona 

tt:ntV JT'k::tn::m 
suchym za 

welll lutorem 

t..,.,.. 

•c 
35,0 
33,2 
33,6 
34,6 
34.4 
33,0 
33.0 
33,2 
32,8 
32,6 
33,4 
33 .6 
34,4 
34,6 
34,4 
34,4 
33,4 
33,0 
33,0 
34.2 
33,0 
34.2 
34.6 
34,6 
35,2 
34,6 
3-1,0 
34,0 
33,8 
34,4 
33,4 
33,2 

33,0 
33,2 

powietrza 
Ciśnienie mierzona Wilgotność 

mierzona 
barometryczne 

termometrem 
termometrem względna 

Lp. powietrza 
suchym przed 

wilgotnym powietrza 

wentylatorem 
przed 

wentylatorem 
p l;pw t~ )W <p 

hPa o c o c % 
l 1061 ,8 27,2 23,2 71,0 
2 1062,2 29,2 23,4 60,9 
3 1062,8 26,6 23,4 76,2 
4 1061,2 29,2 23,4 61,0 
5 1063,0 29,4 24,4 66,0 
6 1061,6 28,4 24,0 69,1 
7 1052,2 29,4 25,0 69,8 
8 1050,2 28 ,4 24,4 71 ,8 
9 1056,2 28,8 24,2 68, 1 
10 1056,2 28,8 24,2 68,1 
11 1050,2 29,0 24,4 68,3 
12 1053,2 28,6 23,8 66,8 
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Tempen.1tun.1 Temrcrarw·u Stosum:k 
powit:trza powietrza Moc.: cieplnu uzyskunej 
mierzona mierzmm uk ladu II JOC>" 

ltll l XJ il lel f t: lll lt:llHOilk! l ft! lll wet t t ~· lator- cieplnej 
suchym za wilgotnym za ch Jodnica 1.h1 mocy 
chlodnic" chindnie tllllltilJahlcj 

'= l...·zu N, k 

·c ·c kW ' 
20,4 20,4 181,0 62 
18,6 18,6 230,3 79 
17.6 17,4 160,3 55 
15,2 15,0 248,1 86 
15,0 14,8 234,1 8 1 
12,0 11,8 269,5 93 
11,8 11,6 245,9 85 
11 ,8 11,6 245,9 85 
12.0 12,0 234,3 81 
11,8 11,6 226. 1 78 
17,2 17,2 156,3 54 
17,0 17,0 176,0 61 
17,8 17,6 163,4 56 
17,4 17,2 165,7 57 
17,2 17,0 190,1 66 
19,6 19,4 192,2 66 
14.0 13,6 145,9 50 
17,0 16,8 185,0 64 
17,4 17,2 202,3 70 
18,8 18,6 259,8 90 
17,8 17,6 220,7 76 
19,0 18,6 259,9 90 
19,2 18,8 259,4 89 
20,2 20,0 253,8 88 
21,6 21,2 172,3 59 
20,0 19,6 214,8 74 
19,8 19,8 2 18,8 75 
19.8 19,8 218,5 75 
19,8 19,8 189,0 65 
19,6 19,4 237,8 82 
19,4 19,2 162,3 56 
18,4 18.0 179,8 62 
18,0 18,0 179,5 62 
17,2 17,0 164. 1 57 

Różnica 
Entalpia Wilgotność 

temperatur 
właściwa właściwa 

psychrome-
powietrza powietrza 

trycznych 

i X LU 
kJ/kg g/kg o c 
66,6 15 ,4 4,0 
67,2 14,8 5,8 
67 ,3 15,9 3,2 
67 ,2 14,8 5,8 
7 1,0 16,2 5 ,0 
69,6 16,1 4,4 
74,0 17,4 4,4 
71.7 16,9 4,0 
70,6 16,3 4,6 
70,6 16,3 4,6 
7 1,7 16,6 4,6 
69,2 15,8 4 ,8 



Tabela 3.2. Cd. 
Table 3 2 Cont'd .. 

Ciśnienic 

barometryczne 
Lp . powietrza 

p 
hPa 

13 1051,6 
14 1057,8 
15 1055,8 
16 1121 ,0 
17 1120,0 
18 1120,2 
19 1097,8 
20 1094,2 
21 1096,6 
22 1098,2 
23 1098,2 
24 1094,2 
25 1093,4 
26 1069,8 
27 1069,0 
28 1071,8 
29 1073,0 
30 1064,2 
31 1120,2 
32 1121 ,0 
33 1122,8 
34 1124,2 
35 1098,2 
36 1122,0 
37 1104,2 
38 1102,4 
39 l 112,2 
40 1053,6 
41 1054,2 
42 1055,0 
43 1056,2 
44 1054,2 
45 1046,0 
46 l 048,4 
47 1052,6 
48 1055,4 
49 111 2,6 
50 1113,4 
51 l l 14,2 
52 1089,4 
53 1102,2 
54 1094,2 
55 1102,4 
56 1054,0 
57 1052,2 
58 1045,4 
59 1031,4 
60 1075,0 

Temperatura 
Temperatura 

powietrza 
powietrza 

mierzona 
mierzona 

termometrem 
termometrem 
suchym przed 

wi lgotnym 

wentylatorem 
przed 

wentylatorem 

l s1w {Y.lW 

o c o c 
28.8 23 ,8 
29,0 24,4 
29,0 24,8 
30,0 26,4 
29,2 24,8 
30,0 26,4 
31,0 27,0 
33,0 30,6 
29,8 25 ,6 
30,6 26,4 
33 ,2 30,0 
33 ,0 29,6 
32 ,2 28,8 
28,0 23,8 
27 ,2 23,4 
27,8 24,2 
27,2 23,4 
24,2 20.0 
29,4 23 ,8 
30,0 24,0 
30,0 26,2 
30,0 26,2 
31 ,2 26,8 
29,6 25,0 
33 ,0 29,0 
32,6 26,8 
31 ,8 26,8 
28,8 24,6 
29,0 25,4 
29,0 26,6 
29,2 26,0 
29,0 26,6 
30,2 28,0 
30,0 28,6 
29,6 26,2 
30.2 28,0 
28,8 27,2 
30,8 26,8 
30,8 26,8 
31,0 26,6 
31 ,2 27,0 
31,6 27,8 
31 ,O 28,0 
30,2 26,4 
29,8 25,6 
30,0 26,6 
30,6 27,4 
28,4 26,8 

Wilgotność Entalpia Wilgotność 
Różnica 

względna właściwa właściwa 
temperatur 
psychrome-

powietrza powietrza powietrza 
trycznych 

_(Jl i X li. t 
<;;, kJ/kg g/kg o c 

65,7 69.2 15 ,8 5,0 
68,3 71 ,3 16,5 4,6 
70,8 73,0 17,2 4,2 
74,8 76,5 18,1 3,6 
69,2 70,2 16,0 4,4 
74,8 76,5 18,1 3,6 
72,9 80,1 19,1 4,0 
83,8 97,1 24,9 2,4 
71,0 74,3 17,4 4,2 
71,4 77,5 18,3 4,2 
78 ,8 93 ,8 23 ,6 3,2 
77,5 92,1 23,0 3,4 
77,2 88,4 21,9 3,4 
70,1 68,5 15 ,8 4,2 
72,3 67,0 15,6 3,8 
74,0 70,0 16,5 3,6 
72,3 66,9 15,5 3,8 
67,6 55 ,3 12,2 4,2 
61,8 66,3 14,4 5,6 
59,8 67,0 14,4 6,0 
73,5 75,6 17,8 3,8 
73,5 75,5 17,7 3,8 
70,5 79,2 18,7 4,4 
68,1 70,8 16,1 4,6 
73,8 88,6 21,6 4,0 
63,0 78,9 18,0 5,8 
67,1 78.5 18,2 5,0 
70,7 72,3 17,0 4,2 
74,7 75 ,6 18,2 3,6 
82,8 80,7 20,2 2,4 
77,4 78,0 19,0 3,2 
82,8 80,7 20,2 2,4 
84,5 87,5 22,3 2,2 
90,0 90,2 23,5 1,4 
76,3 79,0 19,3 3,4 
84,5 86,9 22,1 2,2 
88, ! 80,4 20,1 1,6 
72,7 78,5 18,6 4,0 
72,7 78,4 18,6 4,0 
70,5 78,8 18,6 4,4 
71,7 79,9 18,9 4,2 
74,5 83,8 20,3 3,8 
79,3 84,3 20,8 3,0 
68,9 75,5 17,7 3,8 
76,5 81,1 19,9 4,2 
78 ,1 85 ,5 21,4 3,4 
52,3 57,2 11,4 3,2 
70,5 70,6 16,4 1,6 
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Tabela 3.2. Cd. 
Table 3 2 Cont' d . . 

Temperatura 
Temperatura 

powietrza 
powietrza 

Różnica 
Ciśnienie mierzona Wilgotność Entalpia Wilgotność 

barometryczne 
mierzona 

termometrem względna właściwa właściwa 
temperatur 

termometrem psychrome-
Lp . powietrza 

suchym przed 
wilgotnym powietrza powietrza powietrza 

trycznych 
wentylatorem 

przed 
wentylatorem 

p l s 1w twpw Cj) i X Ll.t 
hPa o c o c % kJ/kg g/kg o c 

61 1076,4 28,8 23,8 71,4 68,9 16,0 5,0 
62 1074,4 30,0 25,4 67,3 72.7 16,7 4,6 
63 1079,6 29,8 25,0 75,4 71,3 16,9 4,8 
64 1076,4 28 ,0 24,6 67,6 67,7 15,4 3,4 
65 1069,6 28,2 23,6 67,6 67,7 15 ,4 4,6 
66 1069,4 28,2 23,6 66,4 67,0 15,1 4.6 
67 1068,8 28,2 23,4 63,7 64,7 14,3 4,8 
68 1070,8 28,0 22,8 66,6 68,4 15,5 5,2 
69 1070,4 28,6 24,0 61,6 65 ,3 14,3 4,6 
70 1074,6 29,0 24,6 83,0 67,4 16,3 4,4 
71 1062,2 29,8 25,0 65,1 72,6 16,6 4,8 
72 1063,4 30,0 24,8 70,4 78,1 18,6 5,2 
73 1056,8 29,6 23,8 70.3 77,9 18 ,5 5,8 
74 1032,6 29,8 25,6 53,7 58,6 11,8 4,2 
75 1099,4 28,2 21,4 61,9 62,0 13,3 6,8 
76 1120,8 28,0 22,6 65,9 64,9 14,3 5,4 
77 1121 ,0 28,2 23,4 74,6 74,9 17 ,6 4,8 
78 1121 ,4 29,6 26,0 71,2 67,9 15,5 3,6 
79 1120,2 28,2 24,2 74,6 74,9 17,6 4,0 
80 1121,4 29,6 26,0 71,3 76,7 18,0 3,6 
81 1098,0 30,4 26,2 80,2 80,9 19,9 4,2 
82 1100.0 30,0 27,2 68,0 77,1 18,0 2,8 
83 1088,4 31,0 26,2 71,1 75 ,5 17,7 4,8 
84 l 089,4 30,0 25,8 67,1 71 ,3 16,3 4,2 
85 1076,0 29,4 24,6 67,1 71,4 16,4 4,8 
86 1072,2 29,4 24,6 63,4 68 ,9 15,4 4,8 
87 1076,4 29,4 24,0 64,9 71 ,3 16,2 5,4 
88 1074,4 29,8 24,6 58,4 65,2 14,0 5,2 
89 1074,6 28,4 23,2 62,4 63,9 14,0 5,2 
90 107 1,2 28,0 22,6 62,4 63 ,9 14,0 5,4 
91 1071,2 28,0 22,6 55 ,1 59,6 12,3 5,4 
92 1079,8 28,2 21,4 53 ,9 59,3 12,1 6,8 

4. ANALIZAPRZEPROWADZONYCH POMIARÓW I WNIOSKI 

Przeprowadzone pomiary urządzeń chłodniczych w miejscu ich pracy pokazały dużą zmienność 
w wartościach mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica. Moc cieplna zmieniała się w granicach 
od 145,9 do 278,1 kW. Średnia wartość mocy cieplnej wyniosła 209,6 kW. Różnice rzeczywistych 
mocy cieplnych, uzyskanych podczas badań, w stosunku do wartości podawanych przez produ
centa (290 kW) wynikały między innymi z niewłaściwego zrzutu ciepła . Znaczy to, że woda obie
gu zrzutu ciepła nie odbierała od chłodziarki ciepła, które chłodziarka odebrała od powietrza. Mo
gło to wynikać z małej ilości wody w obiegu zrzutu chłodziarki lub niskiej sprawności wymiany 
ciepła między wodą a freonem w kondensatorze freonu. W tym przypadku chłodziarka powinna się 
wyłączyć z powodu wzrostu temperatury freonu. Jeśli do tego nie doszło , znaczy to, że ograniczo
no fizycznie parametry wydajnościowe pracy jej sprężarki , dostosowując je do ilości wody w obie-
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gu i pracowała ona na tak małej wydajności. Stosunek rzeczywistej mocy cieplnej chłodnicy do 
nominalnej wahał się w granicach od 50,3 do 95.9% (średnio 72,3%), co w warunkach dołowych. 
zwłaszcza przy dużym zapyleniu powietrza i jego wilgotności, jest wynikiem dobrym. Najwyższe 
efektywności pracy urządzenia miały w okresie bezpośrednio po przeprowadzonej konserwacji i czy
szczeniu. 

Na wykresach (rys. 4.1-4.7) pokazano zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od 
parametrów chłodzonego powietrza. Dodatkowo, w celach poglądowych, pokazano linie trendu tych 
zależności. 

Zależność mocy cieplneJ N~ układu wentylator-chłodnica od temperatury mierzoneJ termometrem 
auchym przed wentylatorem 

i~~j----------------------------------------------~~--~ 
~240~--------------------------------~--------------------~ 
~'~~~ ------------------------~~--------~--.-------------~ 
l~~'----------------------~--~~--~·----~~~----~--~ f 210 t-··----------------Z------------==="'---:·==~=----'-----------------1 
<m~----------~~~-~~~~---'·~~·-----i+-----------------~ 
~ 100 ~'----~-------=-------------~------~~~--------------------~ 
ł18o~l------------------------r---~-----T~~~--~~------~ 

~::f:-------------------------------------------.----------~ 
. . . . . • • t • . 

'" .)._, ----------------------------------- --------------------1 
2J 24 27 28 29 ~ " 32 33 34 

Tomperstura mierzona termomatrem syt:hym przed wonlyletorllfll t..,.., ·c 

Rys. 4.1. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od temperatury powietrza 
mierzonej termometrem suchym 
Figure 4.1. Relation o f the therrnal powero f system fan- radiator from the air temperature 
mcasured by dry therrnomcter 

Zależność macy cieplneJ Nc ukladu wentylator-chłodnica od temperatury mierzonejtermometrem 

wilgotnym przed wentytatorem 
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Temperątum miononatermometrem wilgotnym prxe<l wentylatorom t_., ·c 

Rys. 4.2. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od temperatury powietrza 
mierzonej termometrem wilgotnym 
Figure 4.2. Relation o f the thermal power of system fan-radiator from the air temperature 
measured by wet thermometer 
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Rys. 4.3. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od temperatury powietrza 
mierzonej termometrem suchym za wentylatorem 
Figure 4.3 . Relation o f the thermal powero f system fan-radiator from the air temperatUI·e 
measured by dry thermometer behind the fan 
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Rys. 4.4. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od wi lgotności względnej powietrza 
Figure 4.4. Relation o f the thermal powero f system fan-radiator from the relative humidity o fair 
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Rys. 4.5. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od wilgotności właściwej powietrza 
Figw·e 4 .5. Reiarion o f the thermai power of system fan-radiator from the specyfic hu midi ty of air 
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Rys. 4.6. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica od entalpii właściwej powietrza 
Figure 4.6. Reiarion of the Lhermai power of system fan-radiator from the specyfic enthaipy of ai r 
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Zależność mocy cieplnej N~ ukladu wentylator-ehlednica od entalpii wlaśclwej chłodzonego 
powietrza 
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Rys. 4.7. Zależność mocy cieplnej układu wentylator-chłodnica 
oc.l różnicy temperatur psychrometrycznych powietrza 
Figure 4. 7. Rclation o f the thermal powero f system fan-radiator 
from the psychrometrie temperatures differences 

Reasumując, w celu uzyskania najwyższych wartości mocy cieplnych chłodnic , konieczne są 
bieżące kontrole i konserwacja urządzeń . Odpowiednie przeprowadzanie tych czynności jest w sta
nie w wydatny sposób podnieść efektywną moc chłodniczą oraz zapewnić poprawę warunków kli
matycznych w danym rejonie bez ponoszenia dodatkowych nakładów na zakup nowych urządzel1. 
Ponadto wyższe wydajności chłodnicze uzyskiwano dla powietrza o wysokiej temperaturze (powy
żej 29°C) i przy dużej wilgotności, co jest dobrze widoczne na pokazanych wykresach. 
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The Analysis of Conditions of the Functioning 
of Cooling Devices DV-290 in Polish Mines 

The analysis carried out for the effectiveness for the work of cooling devices DV-290 in a few Po
lish mines was carried out in the article. Value of gotten cooling powers and parameters of colled 
air were given. Optima! conditions of the work were established on their base and some remarks , 
concerning the use of radiators were given. 
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Gorące środowiska pracy - zagrożenia zdrowotne 
na przykładzie polskich kopalń 

Zbigniew Słota, Krzysztof Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice. e-mail: zk_slota@ poczta. wp.pl 

STRESZCZENIE: W polskim przemyśle wydobywczym coraz częściej mamy do czynienia z go
rącymi środowiskami pracy. Pociąga to za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracow
ników kopalń. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza mogą prowadzić do zachwiania bilansu 
cieplnego ustroju, który określa stosunek ciepła wytwarzanego w ustroju (wskutek przemiany ma
terii oraz ciepła uzyskiwanego z otoczenia), do utraty ciepła z organizmu. Bilans cieplny ustroju 
zależy od szeregu czynników, które można podzielić na czynniki zwiększające obciążenie cieplne 
ustroju oraz czynniki je zmniejszające. W artykule przedstawiono podział tych czynników, wymie
niono i opisano te, które mają największy wpływ na pracowników kopalń. Wskazano na najczę

stsze urazy cieplne (udar cieplny, wyczerpanie cieplne i drgawki cieplne) omawiając ich zagroże
nie dla zdrowia i życia pracowników. W pracy opisano układ termoregulacji człowieka, sposoby 
pomiaru temperatury, zasady uzupełniania wody i elektrolitów w organizmie pracownika. Fokaza
no w jaki sposób można zapobiegać lub łagodzić skutki zagrożenia zdrowotnego w gorących śro
dowiskach pracy polskich kopalń . 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, bezpieczeństwo pracy 

l. WSTĘP 

Organizm pracownika (np. górnika w kopalni węgla kamiennego) poddawany jest dziś ogromnym 
presjom fizycznym, psychicznym i eksploatowany niemal do granic możliwości. Długotrwała i wy
czerpująca praca w środowisku gorącym, może zakłócać naturalną równowagę organizmu (homeo
stazę), prowadzić do pogorszenia wydolności oraz licznych zaburzeń w stanie zdrowia [7] . 

Wyczerpujący wysiłek fizyczny może niekiedy prowadzić do skrajnego wyczerpania podsta
wowych rezerw energetycznych ustroju - glikogenu mięśniowego i wątrobowego, zachwiania gos
podarki wodno-elektrolitowej oraz utraty ważnych witamin i białek komórkowych. W konsekwen
cji tych zmian może dojść do upośledzenia niektórych procesów czynnościowych organizmu oraz 
spadku ogólnej wydolności [8]. 

Zagrożenie zdrowotne w gorących środowiskach pracy polskich kopalń uzależnione jest od ro
dzaju wykonywanej pracy, czasu trwania wysiłku, jego charakteru i intensywności, a także para
metrów mikroklimatu w miejscu pracy. Nie bez znaczenia jest również wiek pracownika, stan jego 
zdrowia oraz poziom aklimatyzacji. 
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2. ZAGROŻENIE TEMPERA TUROWE 

Człowiek jest organizmem stałocieplnym, wysokość temperatury jego ciała jest niezależna od oto
czenia. Prawidłowa temperatura mierzona pod pachą, w jamie ustnej lub odbycie, nie powinna być 
niższa niż 35,6°C, ani wyższa od 37,4°C. Temperatura ciała jest regulowana przez znajdujący się 
w mózgu ośrodek termoregulacji. Normalnie temperatura jest najniższa około trzeciej rano, nadal 
raczej niska, gdy wstajemy, wzrasta do 37 stopni między godziną 18 a 22. Jest z reguły wyższa w cie
ple dni, w czasie ćwiczeń fizycznych , po przyjęciu posiłku. Jeśli temperatura jest odpowiedzią na 
zakażenie nigdy nie przekracza 42 stopni, wyższa temperatura świadczy o uszkodzeniu mózgo
wego ośrodka regulacji, lub przegrzaniu. Przegrzanie może być wynikiem zbyt wysokiej tempera
tury otoczenia. W naszych warunkach największe zagrożenie stanowi praca w upalne dni lub w go
rących środowiskach pracy (np. głębokie kopalnie węgla kamiennego, huty, itp.). 

Termoregulacja dorosłego człowieka jest procesem zależnym od indywidualnych cech osobni
czych, płci , wieku, rasy, aklimatyzacji, itp . i u różnych ludzi może funkcjonować w odmienny spo
sób. I tak temperatura, która dlajednychjest bezpieczna, może uszkodzić system regulacji u innych. 

Drogi oddmvmzia ciepła na zewnątrzprzez skórę [3], [4]: 
promieniowanie - odbywa się na zasadzie różnicy temperatur między nią a otoczeniem (średnia 
temperatura promieniowania termicznego - średnia wartość temperatur wszystkich ciał w oto
czeniu, którym człowiek oddaje ciepło przez promieniowanie, albo od których otrzymuje ciepło 
wypromieniowane); 
przewodnictwo- bezpośrednie oddanie ciepła powietrzu i otaczającym powierzchniom; 

- konwekcja (unoszenie) - przekazywanie ciepła cząsteczkom powietrza poruszającym się wzglę
dem skóry; 
parowanie - występuje gdy oddawanie ciepła innymi drogami nie wystarcza (perspiratio insen
sibilis - przewiew niewyczuwalny, parowanie przy temperaturze powietrza niższej od tempe
ratury skóry, nawet gdy gruczoły są nieczynne). 
Człowiek, u którego wzrasta temperatura może być niespokojny, lub podsypiający, mieć roz

palone policzki, przyspieszony oddech, przyspieszenie akcji serca, suche lub załzawione spojówki, 
uczucie zziębnięcia, a czasem nawet dotkliwy chłód, mogą pojawić się dreszcze, czasem drgawki 
gorączkowe. 

Temperaturę można mierzyć pod pachą, w ustach , w odbycie. Temperatura jest różna w zależ
ności od miejsca pomiaru. Normalna temperatura wynosi: pod. pachą: 36,3°C, w ustach: 37°C, w od
bycie: 37,6°C. Tak więc temperatura mierzona w odbycie jest o 0,5 stopnia wyższa niż w ustach , 
zaś pod pachą o l stopień niższa [5]. 

Sposób pomiaru: 
Mierzenie temperatury pod pachą. Jest to nieco mniej dokładny sposób pomiaru niemniej naj

bardziej popularny. Należy upewnić się, że skóra pod pachą jest sucha i wsunąć termometr przy
ciskając go ręką. Rękę można przytrzymać. Pomiar jest nieco długotrwały, trwa około czterech, 
pięciu minut. 

Mierzenie temperatury w odbycie. Jest to najdokładniejsza metoda pomiaru. Przygotowany ter
mometr należy wsunąć między rozsunięte pośladki na głębokość 2,5 cm, przytrzymać go na około 
dwie minuty. 

Mierzenie temperatury w ustach. Termometr należy przytrzymać pod językiem (nie zaciskając 
zębów). Nie powinno się nic pić przed pomiarem - ani zimnego, ani ciepłego . Pomiar trwa od 
trzech do czterech minut, chyba że człowiek oddycha przez usta- wtedy dłużej . 

Postępowanie przy różnyc/z wartościach mierzonej temperatury: 
37,5-38°C- stan podgorączkowy- temperatura nie wymaga obniżenia, ale powinna być moni
torowana; 
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- 38-40°C- gorączka- wymaga obniżenia; 
- 40°C i więcej -tzw. hiperpyreksja- temperatura wymaga natychmiastowego obniżenia . 

3. BILANS CIEPLNY [3] 

Uproszczony bilans cieplny organizmu ludzkiego przedstawia się następująco: 

(3 .1) 

gdzie: EM- strumień ciepła metabolizmu, W; EL- strumień ciepła zużytego na wykonanie pracy, W, 
strumień ten jest bardzo mały i bez popełnienia błędu można go pominąć; EK - strumiei1 ciepła 
wymienianego przez konwekcję, W, strumień ten może być dodatni lub ujemny, czyli człowiek 
może wydzielać lub przyjmować ciepło; ER - strumień ciepła wymienianego przez promieniowa
nie cieplne, W, może być również, podobnie jak ciepło konwekcji, dodatni lub ujemny; Er- stru
mień ciepła wydzielanego z organizmu przez parowanie potu, W; ET- strumień ciepła wymienia
nego przez przewodzenie, W, może być dodatni lub ujemny; EA- strumień ciepła akumulacji , W. 

Jest to strumień powodujący zwiększenie energii wewnętrznej ciała ludzkiego prowadzący do 
wzrostu temperatury wewnętrznej. W przypadku równowagi termicznej organizmu strumiel'l ten 
jest równy O. W bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych organizm osiągnie stan równo
wagi dopiero przy wzroście temperatury wewnętrznej do niebezpiecznych wartości, co prowadzi 
do stresu i udaru cieplnego. 

Wielkości w równaniu bilansu cieplnego mogą być wyrażone również w jednostkach W/m2
, 

które odpowiadają gęstościom strumieni cieplnych wymienianych pomiędzy człowiekiem a oto
czeniem. 

4. MIKROKLIMAT [l], [2], [3], [6], [9], [10] 

Do określenia mikroklimatu w danym środowisku stosuje się: 
- wartości parametrów podstawowych powietrza i otoczenia; 
- wskaźniki mikroklimatu, które uwzględniają łączny wpływ kilku parametrów podstawowych 

powietrza. 
Do podstawowych parametrów powietrza i otoczenia mających wpływ na warunki klimatyczne 

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: 
- natężenie chłodzenia powietrza K, 
- temperatura efektywna amerykańska ET (oznaczana w Polsce przez ATE), 
- temperatura efektywna belgijska BTE, 
- temperatura zastępcza francuska t" 
- temperatura zastępcza klimatu tzk> 
- wskaźnik WBGT , 
- wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 (oznaczany równieżjako WDC). 
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Według polskiego prawa górniczego temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna prze
kraczać 28°C przy pomiarze termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie powinna być 
mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Jeżeli temperatura powietrza wynosi od 28 do 33°C lub in
tensywność chłodzenia, jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych, to należy ograniczyć czas pra
cy do sześciu godzin. Jeśli temperatura przekracza 33°C, to ludzi można zatrudniać tylko w ramach 
akcji ratowniczych lub przeciwpożarowych. Należy zaznaczyć, że przepis ten nie jest zadowala
jący z punktu widzenia obecnego rozeznania w zagadnieniach szkodliwego oddziaływania warun
ków klimatycznych na organizm ludzki. 

Większość wymienionych wskaźników wyznacza się na podstawie wzorów lub nomogramów 
z uwzględnieniem mierzonych parametrów podstawowych, jak temperatury powietrza (mierzone 
termometrem suchym i wilgotnym) oraz prędkości przepływu powietrza. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 zależy od parametrów fizycznych mikroklimatu, od wydat
ku energetycznego pracownika, czyli rodzaju i intensywności pracy, od sposobu ubrania oraz stop
nia aklimatyzacji. Określa on liczbowo lub procentowo, jak bardzo warunki klimatyczne panujące 
w danym środowisku pracy różnią się od warunków klimatycznych komfortu cieplnego oraz od 
warunków klimatycznych granicznych pod względem bezpieczeństwa cieplnego. Środowiska pra
cy, według prof. J. Drendy [3], w zależności od mikroklimatu dzielimy na środowiska gorące, cie
płe, umiarkowane, chłodne i zimne. Poważny problem i zagrożenie dla zdrowia w kopalniach głę
bokich, hutach oraz innych gorących działach przemysłu stanowi środowisko ciepłe i gorące. 

5. ZAPOTRZEBOWANIE ORGANIZMU NA WODĘ I ELEKTROLITY [8] 

W warunkach wzmożonej aktywności fizycznej w organizmie dochodzi do znacznych ubytków 
wody i elektrolitów, co upośledzać może prawidłowy proces regeneracji, zmniejszać efektywność 
pracy oraz powodować komplikacje zdrowotne. W normalnych warunkach otoczenia człowiek tra
ci ok. 25-50 mi wody na godzinę, jednak w okresie zwiększonego wysiłku fizycznego straty te się
gać mogą 2-3 litrów/h i powodować spadek wydolności nawet o 30%. Tak znaczny ubytek wody 
to głównie wynik zachodzących procesów termoregulacyjnych. Podczas pracy mięśniowej, kiedy 
nasila się tempo spalania składników energetycznych (węglowodanów i kwasów tłuszczowych) w or
ganizmie, wzrasta produkcja ciepła. Aby zapobiec przegrzaniu mięśni, jego nadmiar musi zostać 
odtransportowany za pomocą krążącej krwi do powierzchni ciała i wydalony przez skórę wraz z po
tem. W warunkach silnego obciążenia termicznego (np. podczas pracy w gorącym otoczeniu), utra
ta potu może utrzymywać się po zakończonej pracy na poziomie l l/h lub wyższym, przez wiele 
godzin. Sprawnie działający system termoregulacyjny jest dla pracujących w gorącym środowisku 
najważniejszym mechanizmem, chroniącym ciało przed przegrzaniem. Wraz z jednym litrem potu 
ustrój pozbywa się aż 580 kcal ciepła. Szybkość tego procesu uzależniona jest jednak od różnych 
czynników, takich jak: indywidualne predyspozycje organizmu, wiek, stan emocjonalny, stopień 
aklimatyzacji, intensywność i czas trwania wysiłku oraz temperatura i wilgotność otoczenia. 

Długa i intensywna praca może przyczyniać się nie tylko do spadku ogólnej zawartości wody w or
ganizmie, ale także prowadzić do niebezpiecznych jej przemieszczeń między wnętrzem komórek a ich 
otoczeniem. Wydzielany przez skórę pot powstaje z płynu zajmującego przestrzeń zewnątrzkomór
kową, w konsekwencji czego objętość tego płynu zmniejsza się i wzrasta ciśnienie osmotyczne. W celu 
wyrównania stężeń, cześć wody znajdującej się w komórkach przedostaje się na zewnątrz, w tym 
do osocza krwi. W konsekwencji tych przesunięć dochodzi do odwodnienia wewnątrzkomórkowe
go I powstania charakterystycznych objawów: wzmożone uczucie pragnienia, suchość jamy ustnej , 
upośledzone wydzielane śliny, zaczerwienienie skóry, rozdrażnienie, zaburzenia koordynacji ruchów 
oraz ogólne osłabienie. Ponieważ w okresie przedłużającego się wysiłku, może dojść do poważne
go odwodnienia komórek, część osocza przenika do przestrzeni wewnątrzkomórkowych, aby zre
kompensować straty. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia jego objętości, wzrostu lepkości 
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krwi oraz pogorszenia transportu tlenu i ciepła, co z kolei może stanowić znaczne obciążenie dla 
serca i całego układu krwionośnego . 

Duża utrata wody z organizmu spowodowana jest także nasiloną wentylacją płuc . Wydychane 
powietrze posiada bardzo dużą wilgotność ze względu na kontakt z przepływającą przez pęcherzy
ki płucne krwi ą. W normalnych warunkach tą drogą ustrój traci około 2 l wody na dobę, jednak w ok
resie zwiększonej pracy mięśniowej straty te mogą być znacznie większe. W efekcie narastającego 
zagrożenia spowodowanego znacznym odwodnieniem, organizm próbuje zatrzymać niezbędną ilo
ść wody, poprzez zmniejszenie objętości wydalanego moczu. Proces ten nadzorowany jest głównie 
przez hormon antydiuretyczny - wazopresynę (ADH) produkowany w tylnym płacie przysadki móz
gowej. Wzrost stężeni a płynów zewnątrzkomórkowych powoduje pobudzenie osmoreceptorów pod
wzgórza i zwiększenie wydzielania ADH, który nasila resorpcję wody w kanalikach nerkowych 
i jej powrót do osocza. W konsekwencji nerki wytwarzają małe ilości zagęszczonego moczu, co, 
w przypadku osób obciążonych znacznym wysiłkiem fizycznym, może okazać si ę bardzo niebez
pieczne. W czasie intensywnego wysiłku, w organizmie dochodzi do nagromadzenia znacznej ilo
ści toksycznych produktów przemiany materii, które mogą spowodować zatrucie organizmu. Na 
skutek przepływu przez nerki silnie zgęszczonego moczu, może dochodzić do rozwoju kamicy ner
kowej oraz groźnych powikłań w układzie moczowym. Prawidłowe nawodnienie organizmu jest 
więc niezbędne dla utrzymania odpowiedniego stężenia moczu oraz szybkiego wydalania szkodli
wych substancj i na zewnątrz . 

Zwiększone zapotrzebowanie pracowników na wodę związane jest także z rodzajem stosowa
nej przez nich diety . Wraz ze wzrostem spożycia pokarmu powstaje potrzeba dowozu większej ilo
ści płynów. co wiąże się z nasileniem procesów metabolicznych oraz usuwaniem zbędnych pro
duktów przemiany materii. Przy spożyciu pokarmu dostarczającego 5000 kcal , powstaje około 50-
-100 g substancji stałych, które muszą zostać wydalone z moczem. Szacuje się, że na l kcal spo
żywanego pokarmu powinien przypadać l mi wody. 

Ubytek znacznej ilości wody w organizmie może przyczyn iać się nie tylko do zakłócel'l prze
ian metabolicznych oraz mechanizmów termoregulacyjnych, ale także powodować silne zachwia
nie gospodarki elektrolitowej ustroju. Zarówno płyny zewnątrz, jak i wewnątrzkomórkowe, skła
dają się nie tylko z wody, ale także soli mineralnych i zawartych w niej różnych związków. Utracie 
wody z potem, kałem i moczem zawsze towarzyszy ubytek elektroli tów, jedynie z płuc wydostaje 
s i ę tylko i wyłącznie czysta woda. Najważniejszą rolę w utrzymaniu odpowiedniej równowagi mię
dzy przestrzeniami zewnątrz i wewnątrzkomórkowymi odgrywająjony sodu i potasu. Pierwszy z ka
tionów odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stężenia w płynach otaczających komórki oraz 
osoczu krwi, drugi natomiast kontroluje objętość komórek. Ustrój traci z potem przede wszystkim 
jony sodu I chloru, które odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego stężenia w płynach zewnątrz
komórkowych i osoczu. W każdym litrze wydalonego potu zawarte jest 2,3-3,4 g NaCI. Po za
kończonym wysiłku należy więc dążyć nie tylko do uzupełnienia deficytu wody, ale także braku
jących elektrolitów. W tym celu można przyjmować tzw. napoje izotoniczne, zawierające wodę 
wraz z odpowiednią ilością soli mineralnych i glukozy. Przyj mowanie tylko i wyłącznie czystej 
wody może prowadzić do zbytniego "rozcieńczen ia" płynów zewnątrzkomórkowych , w konsek
wencji czego woda, w celu wyrównania stężeń, będzie przedostawać się do wnętrza komórek. Jed
nocześnie nadmiernie nawodnione komórki będą dążyć do pozbycia się jonów potasu, co pro
wadzić może do nadmiernych kurczów mięśni. Dążąc do uzupełnienia strat elektrolitów należy jed
nak zwrócić uwagę nie tylko na odpowiednią podaż jonów sodu i potasu, ale także wapnia, żelaza, 
magnezu, cynku, miedzi, chromu i selenu. 

Praktyczne zalecenia odnośnie uzupełniania strat wody i elektrolitów 

Ubytek wody i elektrolitów należy wyrównać najpóźniej do 24 godzin po zakończeniu pracy. Wy
pijanie płynów w i lościach zaspokajających tylko i wyłącznie uczucie pragnienia, może okazać się 
niewystarczające. W takich okolicznościach straty wody uzupełniane sąjedynie w 60-70%, w kan-
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sekwencji czego organizm może jeszcze przez dłuższy czas pozostawać w stanie odwodnienia. Na
leży pamiętać, że pomimo odpowiedniej podaży płynów, ubytek wody udaje się zrekompensować 
dopiero po upływie kilku godzin, a niekiedy nawet następnego dnia. 

Po zakończonym wysiłku fizycznym należy wypić małymi porcjami około 500 mi płynu. 

Następnie, regularnie co 15-20 min, należy przyjmować około 100-200 mi, bez względu na uczu
cie pragnienia. Ponad połowa strat wody powinna być uzupełniona w ciągu 90 min po zakończeniu 
pracy, a pozostałe 50% w ciągu najbliższej doby. Spożywane płyny powinny posiadać odpowied
nią temperaturę . Bardziej preferowane są napoje chłodne, których transport przez przewód pokar
mowy oraz wchłanianie do krwi są znacznie przyspieszone. Ponadto zimne płyny skutecznie obni
żają temperaturę przegrzanego ciała. Należy jednak pamiętać, aby spożywane napoje nie były zbyt 
zimne, bowiem mogą przyczyniać się do tzw. kolek żołądkowo-jelitowych, stanów zapalnych gar
dła oraz dokuczliwych schorzeń układu oddechowego i pokarmowego. Najbardziej optymalna tem
peratura spożywanych płynów powinna wynosić około 4-10°C. Jedynie w przypadku wysiłków 
odbywających się w chłodnym otoczeniu, bardziej preferowane są napoje ciepłe. Uwzględniając 
powyższe, w warunkach kopalnianych, można zastanowić się nad dostarczeniem pracownikom 
schłodzonych napoi. Koszty takiej operacji nie powinny być wysokie, a korzyści płynące z takiego 
rozwiązania są znaczne. 

Podawane pracownikom napoje powinny charakteryzować się odpowiednią osmolarnością. 

Wypicie, po wysiłku, znacznej ilości wody o niskiej zawartości elektrolitów, może powodować ob
niżenie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, wzmożone wydzielanie hormonu antydiure
tycznego i zwiększone wydalanie moczu, pomimo, że organizm znajduje się w fazie odwodnienia. 
Z kolei napoje o zbyt wysokim stężeniu elektrolitów są dłużej transportowane przez przewód po
karmowy oraz wolniej wchłaniane do krwi, co również może upośledzać prawidłową rehydratację 
organizmu. Pracownikom zaleca się więc spożywanie napojów izotonicznych, charakteryzujących 
się najbardziej optymalnym stężeniem elektrolitów. Przyjmowane po wysiłku płyny powinny za
wierać odpowiednią dawkę węglowodanów i sodu, bowiem sprzężony transport glukozowo-so
dowy przyspiesza wchłanianie wody z jelit do krwi. Zawartość węglowodanów nie powinna być 
jednak wyższa niż 6-8 g/100 mi, a stężenie sodu nie powinno przekraczać 40-110 mg/100 mi. 
W przypadku uzupełniania strat wodno-elektrolitowych po wysiłkach krótszych, bardziej intensyw
nych, odbywających się w gorącym otoczeniu, zawartość węglowodanów w napojach nie powinna 
być wyższa niż 6 g/100 mi, ale też nie mniejsza niż 3 g/100 mi. Osmolamość spożywanych płynów 
uzależniona jest nie tylko od ogólnej zawartości węglowodanów, ale także od ich rodzaju. Bardziej 
preferowane są płyny gdzie występuje przewaga dwu- i wielocukrów nad jednocukrami. Soków 
owocowych nie można zaliczyć do napojów izotonicznych, gdyż cechują się one wysoką osmo
larnością, ze względu na obecność w nich znacznych ilości fruktozy, potasu i innych składników. 
Ponadto ogólna zawartość w nich węglowodanów jest najczęściej wyższa niż 12 g/100 mi. 

W czasie trwania pracy nie zaleca się przyjmowania napojów gazowanych, gdyż zawarty w nich 
dwutlenek węgla działa rozkurczowo na ściany żołądka i na drodze odruchowej, hamuje rzeczywi
ste odczucie pragnienia. W efekcie jego działania dochodzi także do podniesienia przepony i kło
potów z oddechem, oraz zwiększonego wydzielanie moczu, co dodatkowo nasilać może proces od
wodnienia. Napoje gazowane polecane są natomiast po zakończeniu pracy, bowiem, wpływając na 
zwiększoną diurezę, wzmagają wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii, nagroma
dzonych podczas wysiłku. 

Aby częściowo zapobiec odwodnieniu organizmu podczas pracy, człowiek powinien przyjmo
wać odpowiednią ilość wody lub napoju izotonicznego przed jej rozpoczęciem. Zaleca się, aby 15-
-30 min przed wysiłkiem wypić małym porcjami około 500 mi płynu, co da możliwość utworzenia 
pewnych rezerw wody. Nigdy nie należy zapominać o płynach podczas trwania wysiłku. 

Z tego punktu widzenia celowym wydaje się podjęcie szerszych badań i działań mogących po
prawić gospodarkę wodną organizmu ludzi pracujących w środowiskach gorących. 
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6. POPRA W A WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W GORĄCYCH ŚRODOWISKACH PRACY 

Istnieje pięć sposobów poprawy warunków klimatycznych w środowiskach pracy i przebywania 
ludzi [2], [3]: 
- Obniżenie temperatury powietrza (klimatyzacja). 

Obniżenie wilgotności powietrza (osuszanie powietrza). 
Zwiększenie prędkości przepływającego powietrza. 

- Obniżenie średniej temperatury promieniowania otoczenia. 
- Zmniejszenie średniego wydatku energetycznego pracowników w ciągu zmiany roboczej przez 

stosowanie planowych przerw w pracy w każdej godzinie roboczodniówki. 
Wszystkie wymienione metody związane są z równaniem bilansu cieplnego człowieka przed

stawiającego sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Wytworzo
na w organizmie energia metabolizmu w bardzo małej ilości zużytkowana jest na wykonanie pracy 
a w znakomitej większości powinna być w postaci ciepła wydzielona do otoczenia w celu utrzy
mania stałej temperatury wewnętrznej. 

Obniżenie temperatury powietrza powoduje zwiększenie wydzielania się ciepła przez konwek
cję. Obniżenie wilgotności powietrza zwiększa parowanie potu. Wzrost prędkości powietrza umoż
liwia zwiększenie wydzielania ciepła przez konwekcję i parowanie potu. Obniżenie średniej tem
peratury promieniowania otoczenia wykorzystuje właśnie promieniowanie ciała ludzkiego do tran
sportu ciepła metabolizmu. Obniżenie wydatku energetycznego człowieka powoduje zmniejszenie 
ilości wytwarzanej energii metabolizmu, co też jest przyczyną poprawy warunków klimatycznych 
i likwidacji niebezpiecznego dla zdrowia i życi a ciepła akumulacji. 

Znając parametry fizyczne powietrza, średnią temperaturę promieniowania otoczenia, stan akli
matyzacji człowieka, pracę umiarkowaną lub ciężką, możemy dla ludzi ubranych wyznaczyć wskaź
nik dyskomfortu cieplnego 6 i ocenić warunki klimatyczne. Obniżając średnią temperaturę promie
niowania do znanej wartości możemy dokonać analizy skuteczności poprawy warunków klimaty
cznych. 
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The W arm Environments of Work- Health Risks 
on the Example o f Polish Mines 

We more often deal with warm environments of wark every now and then in the Polish mining in
dustry. It is pulling danger behind itself for the health and the life of workers of mines. The high tem
perature and the humidity of air can lead the system which the relationship of the manufactured 
warmth is describing to shaking the heat balance in the system (gotten as a result of the metabolism 
and the warmth from surroundings), to lass of the warmth from the organism. The heat balance of 
the system is depending on the row of factors, which it is possible to divide in authorities increa
sing thermal straining the system as well as he is eating factors making smali er. A division of these 
authorities was described in the article, they exchanged and the ones, which are enjoying eonsicier
abie influence to workers of mines, were described. They pointed out to most frequent thermal in
juries (heat stroke, thermal depleting and thermal convulsions) discussing their risk to the health 
and lives of workers. A position was described at work thermo-control of the man, ways of the 
measurement of the temperature, the principle of supplementing water and electrolytes in the body 
of the worker. They showed it into which is possible to prevent or to ease the way effects of the 
health risk in warm environments o f the wark o f Polish mines. 

Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Hebda 
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Ocena pracy przeponowych chłodnic powietrza 
w kopalniach węgla kamiennego 

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj , Marek Borowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
Katedra Górnictwa ?odziemnego, Kraków 

STRESZCZENIE: Specyfika prowadzenia podziemnych robót górniczych powoduje, że parametry 
nominalne urządzeń chłodniczych nie zawsze są możliwe do uzyskania. W referacie przedstawiono 
ocenę efektywności schładzania powietrza kopalnianego za pomocą urządzeń chłodniczych bez
pośredniego działania i pośredniego działania, które wykorzystywane są w systemach klimatyzacji 
grupowej i centralnej . Przedstawiono budowę i parametry chłodnicze najczęściej stosowanych chłod
nic powietrza. W oparciu o przeprowadzone pomiary w kilkunastu chłodnicach powietrza określo
no efektywność wymiany ciepła w tych urządzeniach. Pozwoliło to na wyszczególnienie czynni
ków wpływających na efektywność wymiany strumienia ciepła w chłodnicach zabudowanych w wy
robiskach podziemnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, klimatyzacja, przeponowe chłodnice powietrza 

l. WSTĘP 

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce, z roku na rok, boryka się z coraz trudniejszymi warunka
mi klimatycznymi na stanowiskach pracy. W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym 
pogarszaniem tych warunków w wyniku schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy oraz zwięk
szania koncentracji wydobycia. W polskim górnictwie 60% całego wydobycia pochodzi z kopalń 
zagrożonych klimatycznie [3]. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomimo wdrażania nowych 
rozwiązań poprawy cieplnych warunków pracy liczba wyrobisk z przekroczeniem temperatury 28°C 
ciągle wzrasta [3]. Wzrost ten następuje pomimo instalowania coraz większej liczby urządzeń chłod
niczych, a tym samym zwiększeniu mocy chłodniczej w kopalniach (rys . l) . W najbliższej przy
szłości należy się liczyć z dalszym zapotrzebowaniem z uwagi na schodzenie z eksploatacją na głęb
sze poziomy. 

Coraz większego znaczenia nabierają zatem problemy związane z projektowaniem i eksploata
cją systemów klimatyzacji wyrobisk podziemnych. 

W kopalniach podziemnych stosuje się urządzenia chłodnicze o działaniu pośrednim lub bez
pośrednim . Urządzenia te wykorzystuje się w systemach klimatyzacji lokalnej , grupowej i central
nej [4], [5], [6], [7]. 

Klimatyzacja lokalna związana jest z urządzeniem chłodniczym bezpośredniego działania, któ
rego skraplacz chłodzony jest wodą z chłodnic wyparnych wody lub z rurociągu wody technolo
gicznej w kopalni. 

Jeżeli w wyrobisku konieczne jest zlokalizowanie kilku urządzeń chłodniczych lub w pobliżu 
istnieją wyrobiska, w których należy również schładzać powietrze, rezygnuje się z urządzeń indy-
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widualnych na rzecz stacjonarnych agregatów chłodniczych dostarczających wodę lodową do kilku 
wodnych chłodnic powietrza. Układ taki nazwano klimatyzacją grupową [4]. Może istnieć jeden 
układ klimatyzacji grupowej wraz z utrzymywaniem klimatyzacji lokalnej w pozostałych rejonach 
eksploatacyjnych lub kilka zdecentralizowanych układów klimatyzacji grupowej. 
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Rys. l . Sumaryczna moc chłodnicza w latach 1982-2005 w polskim górnictwie węgla kamiennego 
Figure l. Total cooling power installed in Polish coal mines from 1982 to 2005 

Jeżeli zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kilku lub we wszystkich rejonach eksploatacji prze
kracza 5 MW to najczęściej rezygnuje si ę z zespołów wyparnych chłodnic wody na rzecz odpro
wadzenia c iepła skraplania na powierzchni. Wówczas system klimatyzacyjny przekształca się w sys
tem klimatyzacji centralnej zwanej również klimatyzacją scentralizowaną [ 4] . 

W polskich kopalniach węgla kamiennego istnieje aktualnie jeden układ klimatyzacji central
nej, drugi taki układ jest budowany oraz trzy układy klimatyzacji grupowej. 

Specyfika prowadzenia podziemnych robót górniczych powoduje, że parametry nominalne urzą
dzeń chłodniczych nie zawsze są możliwe do uzyskania. 

2. CEL I SPOSÓB SCHŁADZANIA POWIETRZA KOPALNIANEGO 

W polskich układach klimatyzacyjnych do schładzania powietrza stosuje się urządzenia chłodnicze 
z parownikiem jako chłodnicą powietrza oraz wodne chłodnice przeponowe. Do zasilania chłodnic 
stosuje się wodę lodową z układów klimatyzacji grupowej lub centralnej [6], [8], która przepływa 
przez wymiennik przeciwprądowo w stosunku do przepływu powietrza. 

Proces przenikania ciepła w parowniku urządzenia chłodniczego jak również w wodnej chłod
nicy powietrza składa się z następujących faz: 
- przejmowanie ciepła i kondensacj i pary wodnej na zimnej powierzchni wymiennika; 
- przewodzenie ciepła przez ściankę przepony; 
- przejmowanie ciepła przez zimną wodę lub czynnik chłodniczy od wewnętrznej powierzchni 

przepony. 

364 



W celu oceny efektywności schładzania powietrza w wyrobiskach podziemnych przeprowadzo
no analizę parametrów pracy chłodnic w układzie jedynej w polskim górnictwie węgla kamiennego 
klimatyzacji centralnej. W analizowanym układzie zabudowane były chłodnice powietrza DV-290k 
i urządzenia chłodnicze DV-290. Sposób zabudowy i schładzania powietrza w wyrobisku przed
stawiono na rysunku 2. 

!~ -~~---. 
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•4. Tłumik . 
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l s. Agregat chłodniczy ze skraplaczem 

1
7, Wodna chłodnica powietrza 

1 
~ kierunek przepływu powietrza [ 

Rys. 2. Sposób zabudowy i schładzania powietrza w wyrobisku podziemnym za pomocą: 
a) urządzenia chłodniczego bezpośredniego działania, b) wodnej chłodnicy powietrza . 
Figure 2. Metbod of connection and air-cooling in a heading by means of: a) a cooling unit, b) water air-cooler 

Wymienniki chłodnic powietrza składają się z kilkudziesięciu podwójnych, miedzianych wężow

nic spiralnych, które umieszczone są w cylindrycznym płaszczu z blachy stalowej. Chłodnice wy
posażone są od strony wlotu powietrza w urządzenie natryskowe z dyszami wodnymi spłukujące 
wężownicę przed uruchomieniem chłodnicy . Na wylocie z chłodnicy zabudowany jest oddzielacz 
wody w postaci lamelek z PCV. Parowniki agregatów chłodniczych różnią się konstrukcją dopro
wadzenia i rozdzielenia czynnika chłodniczego w wymienniku. 

Parametry techniczne chłodnic przedstawiono w tabelach l i 2. Na rysunku 3 przedstawiono bu
dowę chłodnicy DV-290k. 

Nominalny, zastępczy współczynnik wymiany ciepła a dla chłodnic DV-290k, uwzględniający 
wpływ konwekcji , promieniowania i skraplania pary wodnej, wynosi 233 W/m2K . Współczynnik 
ten został obliczony dla średniej logarytmicznej różnicy temperatury powietrza i powierzchni ze
wnętrznej wymiennika ilTśr = 17,05°C dla DV-290k i ilTśr = 24.11 oc dla DV-290. 
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3. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA CHŁODNIC POWIETRZA 

Efektywność schładzania powietrza zależy od budowy chłodnic przeponowych, parametrów prze
pływającego powietrza oraz zimnej wody lub czynnika chłodniczego [6], [8] . Dodatkowym czyn
nikiem jest zapylenie powietrza, która ogranicza przenikanie ciepła w chłodnicy. 

~~ JI<: ... . .. , 
~ ... ~~· ..... ,,..«<G <r,._.u.- ......... !<h ..,.............~ < ~-~•J 

••J•• ... 00 . .... ~ ... lo-·u ,....,..•,..,•••u ... ol 

Rys. 3. Budowa chłodnicy DV-290k [2] 
Figure 3. Construction o f DV -290k cooler 

Tabela. l. Parametry techniczne urządzenia chłodniczego DV -290 [I] 
T b! l T h . I f DV 290 r . a e ec mea _l)_arameters o - coo mg umt 

Parametr 

Wydajność . chłodnicza, Kw 
Strumień objętości powietrza, mj/s 
Temperatura powietrza na wejściu wg termometru suchego , °C 
Wilgotność właściwa powietrza na wejściu, g/kg 
Temperatura powietrza na wyjściu wg termometru suchego, °C 
Wilgotność właściwa powietrza na wyjściu, g/kg 
Powierzchnia wymiany ciepła, m~ 
Maksymalna moc n~_ędowa sprężarki, kW 
Moc chłodnicza skraplacza, kW 
Powierzchnia wymiany ciepła skraplacza, m~ 

""" '"''*~ "''"' <• rJ~,,. ~>~>•'•Vnl 

Agregat chłodniczy DV -290 

289 
10 

32,0 
19,7 
22,8 
14,4 
73 
80 

350 
102 

W celu oceny efektywności schładzania powietrza przeprowadzono analizę uzyskiwanych pa
rametrów chłodniczych w 5 urządzeniach chłodniczych zabudowanych w układzie klimatyzacji cen
tralnej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych archiwalnych uzyskanych z kopalni. Trzy 
urządzenia stanowiły chłodnice pośredniego działania DV-290k a dwa parowniki urządzeń chłod
niczych DV-290. Skraplacz urządzeń chłodniczych DV-290 zasilany był wodą lodową z rurociągu 
klimatyzacj i centralnej . Chłodnice DV-290k zasilane były bezpośrednio wodą lodową. 
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Na rysunkach 4-8 przedstawiono wyniki obliczeń strumienia ciepła przejmowanego w chłod
nicy na sposób jawny i utajony. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów para
metrów powietrza przepływającego przez chłodnice, które wykonywano w warunkach ruchowych, 
cyklicznie od kwietnia 2005 roku do czerwca 2006 roku. Prowadzono pomiary następujących wiel
kości: temperatury według termometru suchego i wilgotnego na wlocie do wentylatora chłodnicy i na 
wylocie z chłodnicy, temperatury termometru suchego pomiędzy wylotem wentylatora a wlotem do 
chłodnicy, prędkości średniej powietrza z przekroju poprzecznego wylotu z chłodnicy powietrza. 
Pomiary temperatur prowadzono przy użyciu psychrometru Assmanna, a prędkość powietrza przy 
użyciu anemometru skrzydełkowego Lambrecht 

Tabela 2. Parametry techniczne wodnej chłodnicy powietrza DV-290k [2] 
T b! 2 T h . l t f DV 290k t l a e e c mea parame ers o - wa er mr-coo er 

Parametr Chłodnica powietrza DV-290k 

Wydajność chłodnicza, kW 293 
Strumień objętości powietrza, mj/s 9,3 
Temperatura powietrza na wejściu wg termometru suchego, °C 32 
Temperatura powietrza na wejściu wg termometru mokrego, oc 28 
Temperatura powietrza na wyjściu wg termometru suchego, oc 21 ,9 
Temperatura powietrza na wyjściu wg termometru mokrego, °C 19,8 
Powierzchnia wymiany ciepła, ml 87 
Strumień objętości wody, mJ/h 21,2 
Temperatura wody na wejściu, °C 4,0 
Temperatura wody na wyjściu, °C 16 

Należy stwierdzić, że rzeczywisty strumień przekazywanego ciepła w chłodnicach był mniejszy 
od nominalnej wydajności chłodniczej (tab. l i 2). Wyraźnie widoczna również jest okresowość 
obciążenia chłodniczego. 
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Rys. 4. Zmiany strumienia odbieranego ciepła w chłodnicy DV-290k nr 2 
zabudowanej w przekopie wznoszącym N-1 O 
Figure 4. Changes in heat flow removed in no. 2 DV-290k water air-cooler installed in inclined N-10 rock drift 
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Rys. 5. Zmiany strumienia odbiem . .-1ego ciepła w chłodnicy DV-290 nr 6 
zabudowanej w przekopie wznoszącym N-10 
Figure 5. Changes in heat flow removed in no. 6 DV-290 cooling unit installed in inclined N-lO rock drift 
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Zmiana strumienia ciepła odbie ranego w chłodnicy DV-290 nr 3 zabudowanej w chodniku C-2 pokł. 
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Rys. 6. Zmiany strumienia odbieranego ciepła w chłodnicy DV-290 nr 3 zabudowanej w chodniku C-2 
Figure 6. Changes in heat flow removed in no. 3 DV-290 cooling unit installed in C-2 heading 
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~-----Zmiana strumienia ciepła odbieranego w chłodnicy DV-290 nr 4 zabudowanej w Ch od n. C-2 p. 363 
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Rys. 7. Zmiany strumienia odbieranego ciepła w chłodnicy DV -290k nr 4 zabudowanej w chodniku C-2 
FigUJ·e 7. Changes in beat flow removed in no. 4 DV-290k \\ aler air-cooler installcd in C-2 heading 
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Zmiana strumienia ciepła odbierane go w chłodnicy DV-290 nr 5 zabudowanej w chodniku C-2 
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Rys. 8. Zmiany strumienia odbieranego ciepła w chłodnicy DV-290k nr 5 zabudowanej w chodniku C-2 
Figurc 8. Changes in beat flow removed in no. 5 DV-290k water air-cooler installed in C-2 heading 
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Na rysunku 9 przedstawiono wykres przemian zachodzących w chłodnicy DV-290k nr 4 w ukła
dzie współrzędnych t-x. Proste na tym wykresie prezentują uproszczony kierunek przemiany po
wietrza w chłodnicy. Górny punkt oznacza powietrze na wlocie do wymiennika chłodnicy, dolny 
punkt na wylocie z chłodnicy. Linią ciągłą, pogrubioną zaznaczono kierunek przemiany dla para
metrów nominalnych chłodnicy . Z rysunku wynika, że dla wilgotności właściwych powietrza przed 
chłodnicą mniejszych od nominalnych, chłodnica uzyskiwała niższe temperatury powietrza suche
go pomimo niższej temperatury powietrza wlotowego. W przeciwnym wypadku wydajność chłod
nicy w większej części przekazywanajest na odprowadzenia ciepła skraplania pary wodnej. 

Przyczyną uzyskiwania niskiej wydajności chłodniczej przez chłodnice może być niższe obcią
żenie cieplne wyrobisk podziemnych, zapylenie powietrza lub niewłaściwe parametry czynnika chłod
niczego zasilającego wymienniki chłodnic. 
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Rys. 9. Wykres przemian zachodzących w chlodnicy DV-290k nr 4 wg wyników pomiarów 
Figure 9. Diagram o f isoharic processin no. 4 DV -290k water air-cooler according to measurement results 

4. OCENA PRACY PRZEFONOWYCH CHŁODNIC POWIETRZA 

W celu określenia przyczyn niskiej wydajności chłodnic powietrza w systemie klimatyzacji central
nej przeprowadzono pomiary parametrów chłodzonego powietrza oraz wody zasilającej wodne chłod
nice oraz skraplacze agregatów chłodniczych. Schemat analizowanego układu chłodnic przedstawio
no na rysunku 10. W trakcie pomiarów zabudowanych było 6 urządzeń chłodniczych . W dniu po
miarów w rejonie zabudowana była dodatkowa chłodnica DV-290k nr l. 

Sposób wykonywania pomiarów parametrów powietrza był taki sam jak przy pomiarach cykli
cznych. Temperaturę wody dopływającej i powrotnej z chłodnic oraz skraplaczy agregatów chłod
niczych mierzono przy użyciu termometru rtęciowego z dokładnością 0,2°C, a natężenie przepływu 
wody przy użyciu przepływomierza mechanicznego w rurociągu DNlOO z dokładnością do 0,1 m3/h. 
Wyniki pomiarów i parametrów obliczeń przedstawiono w tabeli 3. 
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Przeprowadzone obliczenia wykazały, że analizowane chłodnice powietrza uzyskiwały wydaj
ności chłodnicze na poziomie od 18 do 41% nominalnej wydajności określonej przez producenta. 
Przyczyną był niski strumień przepływającej wody przez wymienniki chłodnic wodnych i skrapla
czy oraz mniejszy strumień powietrza przepływającego przez chłodnicę w stosunku do nominalnej 
wartości (tab. l i 2). W parownikach urządze1'l chłodniczych DV-290 nr 3 i DV-290 nr 6 nastę
pował przyrost wilgotności w wyniku braku odparowania wody ze zraszania wężownicy przed 
pomiarami. Na niską wydajność chłodniczą wpływał również pył węglowy przepływający przez 
wymiennik chłodnicy. Pył osadza się na powierzchni wężownicy utrudniając przenikanie ciepła. 

Należy podkreślić , że wykorzystywane w górnictwie węgla kamiennego wymienniki w chłod
nicach powietrza konstruowane są dla temperatury powietrza 32°C i wilgotności względnej 85%. 
W górnictwie układy klimatyzacyjne projektuje się dla odbioru ciepła, jeżeli temperatura w wyro
bisku przekracza 28°C. Lokalizacja chłodnic w wyrobiskach jest zmienna. Chłodnice są często prze
budowywane a strumień objętości wody w rurociągach również jest zmienny w zależności od opo
rów poJączeń instalacji. Istnieją naturalne trudności w utrzymaniu czystości rurociągów wody lo
dowej oraz chłodnic powietrza. 

Tabela 3. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów pracy chłodnic powietrza 
T b! 3 R l f d l l . f f . l a c. esu ts o measurements an ca cu atwns o · parametcrs o mr-coo crs 

Parametr Jednostka 
DV-290k DV-290k DV-290 DV-290k 

nr! nr2 nr3 nr 4 

Pomiary 
Temperatura powietrza wlotowego o c 32,6 32,8 32 32,4 
na termometrze suchym przed went)'latorem 
Temperatura powietrza wlotowego 

o c 25,4 23,6 26,2 25,6 
na termometrze mokrym przed wentylatorem 
Temperatura powietrza wlotowego o c 34,0 34,2 33,8 33,8 
na termometrze suchym za wentylatorem 
Temperatura powietrza wlotowego 

o c 25,8 25 ,0 26,0 26,0 
na termometrze mokrym za wentylatorem 
Temperatura powietrza wylotowego 

o c 24,0 27,2 27,8 25,0 
na termometrze suchym 
Temperatura powietrza wylotowego 

o c 21,0 23,0 26.0 23,2 
na termometrze mokrym 
Wydatek powietrza chlodzonego m'ls 5,5 7,2 7,4 6,2 
Temperatura wody na wlocie o c 8,0 9,0 19,0* 9,0 
Temperatura wody na wylocie o c 20,0 16,0 22,0* 20,0 
StrumieJi objętości wody m·fh 8,8 8,0 15,0* 6,8 

Obliczenia 
Wilgotność właściwa powietrza 

g/kg 16,1 14,8 17,6 16,5 
na wlocie za wentylatorem 
Gęstość powietrza na wlocie za wentylatorem kg/m3 1,21 1,21 1,21 1,21 
Entalpia właściwa powietrza na wlocie 

kJ/kg 75,6 72,3 79.0 76,4 
za wentylatorem 
Wilgotność właściwa powietrza na wylocie g/kg 13,3 14,8 19,2 16,0 
Entalpia właściwa powietrza na wylocie kJ/kg 58,1 65,0 76,9 65,9 
StrumieJi ciepła odbierany w sposób jawny kW 66 61 52 66,2 
Strumiet\ ciepła odbierany w sposób utajony kW 49 2 o 12,7 
Całkowity strumieJi odbieranego ciepła 

kW 116 63 52 78,9 
w chłodnicy 
Strumień ciepła przejmowany przez wodę 

kW 123 65 - 86,9 
w chłodnicy 
Nominalna wydajność chłodnicza kW 293 293 289 293 
Zastępczy współczynnik przenikania ciepła 

W/m2K 89 45 - 61 
w chłodnicy 
*dotyczy skraplacza 
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DV-290k DV-290 
nr S nr6 

30,6 31,0 

25,4 23 ,2 

31,8 32,0 

25,8 23,6 
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8,0 16,0* 
19 ,0 19,0* 
8,2 14,8* 

17,1 13,6 

1,21 1,22 
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15,4 14,5 
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72 73 
42 o 
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Rys. lO. Schemat zabudowy badanych urządzeń chłodniczych pośredniego i bezpośredniego działania 
w układzie klimatyzacji centralnej 
Figm·c lO. Scheme of connection of investigated air-coolers working in central air-conditioning system 

WNIOSKI 

W układach klimatyzacji grupowej i centralnej wykorzystuje się urządzenia chłodnicze pośred
niego i bezpośredniego działania, których skraplacze zasilane są wodą lodową. 

Efektywność chłodnic powietrza zależy przede wszystkim od ich budowy oraz parametrów ter
modynamicznych powietrza chłodzonego i wody lodowej. Uzyskiwane parametry w znacznym sto
pniu uzależnione są od czystości powierzchni wymiany ciepła w chłodnicach. Pomimo czyszczenia 
powierzchni wężownicy za pomocą natrysku wody, zapylenie powietrza powoduje osadzanie się 
warstwy pyłu, co skutkuje większym oporem przejmowania ciepła od strumienia powietrza do zew
nętrznej powierzchni wężownicy. 

Z uwagi na wymagania parametrów pracy chłodnic powietrza oraz środowisko pracy należy pod
jąć działania w celu konstrukcji odpowiednich chłodnic powietrza dla górnictwa węgla kamiennego. 
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Estimation of Surface Air-Coolers Working in Underground Coal Mines 

The rated parameters of cooling units cannot always be obtained due to the specific conditions of 
mining underground works . This paper estimates the effectiveness of cooling mining air by means 
of cooling units and water air-coolers, which are used both for group and central air-conditioning 
systems. The construction and cooling parameters of air-coolers most ti·equently used are also pre
sented. The effectiveness of heat exchange in these coolers is determined on the basis of the mea
surements conducted in several air-coolers . It allowed for determining the factors that have an im
pact on the effectiveness of heat exchange in the coolers installed in headings. 

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych nr 11.11.100.950. 
l 
l 
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STRESZCZENIE: Skuteczność odpylania powietrza w przodku drążonych wyrobisk zależy przede 
wszystkim od skuteczności urządzenia odpylającego oraz od właściwej współpracy zasadniczej wen
tylacji lutniowej z instalacją odpylającą. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie aktualnie 
wykorzystywanych metod odpylania oraz sprecyzowanie na tym tle kierunku rozwoju tych urzą
dzeń . W referacie omówiono aktualnie stosowane sposoby odpylania powietrza w drążonych wy
robiskach ślepych. Przedstawiono zasady stosowania instalacji odpylających w warunkach wenty
lacji ssącej i kombinowanej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń , wentylacja odrębna , zapylenie powietrza, odpylacze 
przodkowe 

l. WSTĘP 

Rozwój współczesnej techniki w zakresie drążenia podziemnych wyrobisk udostępniających i przy
gotowawczych, w rozpatrywanym przypadku kopalń węgla kamiennego, wymaga nowoczesnego 
podejścia do zagadnień wentylacji. Wzrost długości wyrobisk ślepych w pogarszających się wa
runkach górniczych oraz występowanie zagrożeń naturalnych (metanowych, klimatycznych, poża
rowych) powoduje wzrost znaczenia sposobów przewietrzania i odpylania. 

Drążenie wyrobisk ślepych przy pomocy kombajnów chodnikowych wiąże się ze skrawaniem 
skał w czole przodka, co przyczynia się do rozdrobnienia skały i powstania znacznych ilości pyłów 
zawieszonych w powietrzu. Tworzący się pył powoduje zagrożenia dla zdrowia pracowników a w przy
padku pyłu węglowego stwarzać może również zagrożenie wybuchowe. Zapylenie powietrza jest 
nadal jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiska pracy w górnictwie. 

Dotychczas nie opracowano ekonomicznie uzasadnionych metod urabiania węgla, podczas któ
rych nie tworzyłby się pył węglowy i skalny, ponieważ największa emisja pyłu występuje w przod
ku wyrobiska [7], [8], [12]. Środki podejmowane dla poprawy komfortu pracy muszą się koncen
trować na zmniejszeniu zapylenia występującego w strefie urabiania kombajnem. 

W przypadku tym zapylenie powietrza następuje w trakcie przebywania ludzi w ślepym wyro
bisku. Skrawanie skał przy pomocy noży kombajnowych poc iąga za sobą znaczne rozdrobnienie 
substancji stałej i emisję najdrobniejszych cząstek pyłu do powietrza. Większa część tych cząstek 
pozostaje w stanie pyłu zawieszonego ("airborne particie") [3] , [lO]. 
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Czynniki wpływające na wielkość emisji pyłu węglowego w przodkach drążonych wyrobisk 
związane są z: 
- właściwościami geologicznymi i geomechanicznymi urabianych skał; 
- rodzajem i typem noży skrawających oraz prędkością samego skrawania; 
- sposobem zraszania i rodzajem dysz zraszających; 
- sposobem odpylania i skutecznością instalacji odpylających. 

Stosownie do wymogów obowiązujących przepisów, w wyrobiskach korytarzowych drążonych 
przy użyciu kombajnów, należy stosować urządzenia odpylające, przy czym wyłączenie tych urzą
dzeń powinno spowodować zatrzymanie urabiania kombajnem. Podczas postoju kombajnu urzą
dzenie to również nie pracuje. Zasady wentylacji i odpylania powietrza w strefie przodkowej są 
szczegółowo określone (6], [8], (12]. 

2. INSTALACJE ODPYLAJĄCE 

Podstawowym wymaganiem stawianym systemowi odpylania jest warunek zapewnienia oczysz
czenia powietrza, które powinno odpowiadać normom higienicznym. Jednocześnie odpylacze win
ny być dostosowane do parametrów geometrycznych drążonych wyrobisk, cechować się łatwością 
obsługi i napraw, zapewniać bezpieczeństwo i nie pogarszać komfortu pracy (hałas , temperatura, 
wilgotność powietrza). 

Odpylanie jest procesem prowadzącym do trwałego oddzielenia rozdrobnionej fazy stałej (pylu) 
od gazu transportującego tę fazę [ 13]. 

W procesach odpylania wyróżnia się na ogół następujące fazy: 
- kształtowania ruchu gazu i ziaren pyłu; 
- koagulacji, tj . łączenia się ze sobą pojedynczych, drobnych ziaren w grupy, a więc tworzenia 

elementów o masie i wymiarach większych od masy i wymiarów pojedynczych ziaren; 
- separacji rozumianej jako trwałe oddzielenie pyłu od gazu; 
- transportu i zagospodarowania oddzielonego pyłu. 

Każda z tych faz może być przeprowadzona z wykorzystaniem różnych zjawisk i procesów fizy
kochemicznych. Najczęściej wykorzystywane zjawiska w separacji to grawitacyjne opadanie zia
ren, inercja, siła odśrodkowa, dyfuzja, kohezja i adhezja, zjawiska jonizacji. elektrostatyczności czy 
koagulacji w polu akustycznym. Połączenie tych zjawisk (procesów) określa rodzaj metody od
pylania. Jeżeli w procesie wydzielania ziaren pyłu wykorzystuje się kilka zjawisk fizycznych to 
proces taki nazwany jest filtracją [13j. Ogólnie filtracje można podzielić na suchą i mokrą. 

W urządzeniach odpylających wykorzystuje się szereg zjawisk fizycznych w celu wydzielenia 
ziaren pyłu w strumieniu przepływającego powietrza. Główną zasadą systematyki odpylaczy jest 
łączenie w grupy (technologiczne i konstrukcyjne) urządzeń, których działanie opiera się na wy
korzystaniu do oddzielania pyłu tych samych zjawisk lub procesów fizykochemicznych. 

O przyporządkowaniu do danej grupy decyduje to zjawisko (lub proces), które w zasadniczy 
sposób wpływa na przebieg odpylania. Oznacza to, że inne zjawiska (lub procesy), które także wy
stępują, mają wpływ niższego rzędu . W górnictwie podziemnym podczas drążenia wyrobisk ko
rytarzowych najczęściej wykorzystuje się odpylacze oparte o filtrację suchą lub mokrą, zwane ogól
nie odpylaczami suchymi lub mokrymi. 

Podstawową zasadą odpylania powietrza w strefie przyprzodkowej jest przede wszystkim uk
ształtowanie ruchu powietrza i ziaren pyłu w celu utrzymania obłoku pyłowego jak najbliżej czoła 
przodka. W tym celu konieczne jest wytworzenie równomiernego napływu powietrza do czoła 
przodka całym przekrojem wyrobiska. W dalszej kolejności zapylone powietrze powinno być bez
pośrednio ujmowane z tej strefy poprzez instalację odpylającą lub zasadniczy lutniociąg ssący. 
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Uzyskuje się to poprzez rozprowadzenie powietrza na cały przekrój wyrobiska za pomocą lutm 
wirowych w zasadniczych lutniociągach tłoczących. a w przypadku zasadniczych lutniociągów ssą
cych poprzez zastosowanie takich elementów jak: 
- kurtyna powietrzna na kombajnie; 
- strumienica powietrza w strefie przodkowej ; 

krótki lutniociąg tłoczący z lutnią wirową. 

W polskich kopalniach węgla kamiennego stosuje się odpylacze suche, najczęściej z filtrami kie
szeniowymi lub workowymi (rys. l) oraz odpylacze mokre (rys. 2) . 
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Rys. l. Ogólna zasada działania odpylacza suchego 

Samoczynny 
spust oyłu 

FigUJ·c l. Gcneral operalian principle o f adry dust collector 

Panel filtracyjny 

Odkraplacz 

Rys. 2. Ogólna zasada działania odpylacza mokrego 
Figure 2. Generał operation principle of a wet dust collector 
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W odpylaniu suchym wykorzystuje się najczęściej tkaninowe materiały filtracyjne o układzie 
kieszeniowym lub workowym działek filtracyjnych . 

W odpylaniu mokrym wydzielanie ziaren pyłu następuje na kroplach lub warstewkach cieczy 
przy zapewnieniu jak największej powierzchni kontaktu ziarna z cieczą. 

Odpylacze te mogą być wykorzystywane zarówno w systemie wentylacji z zasadniczym lutnio
ciągiem ssącym jak i tłoczącym [1], [2], [4], [14], [15]. Należy zaznaczyć, że w krajach anglosas
kich prawie wszystkie przodki, gdzie stosowana jest wentylacja lutniowa, wyposażone są w odpy
lacze typu mokrego. 

Urządzenie odpylające typu mokrego pracujące w systemie wentylacji ssącej może być zainsta
lowane przed lub za wentylatorem przewietrzającym wyrobisko. Warunkiem poprawnej pracy urzą
dzenia jest konieczność utrzymania oporów lutniociągu na roboczej części charakterystyki wenty
latora. Urządzenie odpylające tego typu może również posiadać własne wentylatory i pracować 
niezależnie od zasadniczego wentylatora lutniowego współpracując z nim poprzez komorę wyrów
nawczą. 

Wykorzystanie urządzenia odpylającego typu mokrego w systemie wentylacji tłoczącej zwane 
jest ogólnie systemem wentylacji kombinowanej. W tym systemie przewietrzania wyrobisk koryta
rzowych urządzenie odpylające zainstalowane jest w pomocniczym lutniociągu ssącym. Strumień 
powietrza rozdziela się i część strumienia dopływa do czoła przodka i instalacji odpylającej a cześć 
odpływa w kierunku wylotu z wyrobiska. W przypadku postoju kombajnu i wyłączenia odpylacza 
przodkowego cały strumień powietrza dopływający zasadniczym lutniociągiem tłoczącym do czoła 
przodka wraca wzdłuż wyrobiska do jego wylotu. Jeżeli prędkość tego strumienia powietrza jest 
duża to porywać on może ziarna pyłu i unosić je na całej długości wyrobiska. 

Na podstawie doświadczeń z praktyki ruchowej można stwierdzić, że w warunkach dużego za
pylenia powietrza w przodku wyrobiska ślepego, wentylacja lutniowa ssąca wykazuje przewagę nad 
wentylacją tłoczącą, gdyż zapylone powietrze odprowadzane jest do prądu opływowego z pominię
ciem miejsc pracy [9], [12]. 

Natomiast wentylacja tłocząca powoduje wzrost zapylenia powietrza na skutek porywania czą
steczek pyłu przez silny strumień powietrza, wpływający wprost na czoło wyrobiska. Omywając 
przodek z dużą prędkością strumień powietrza unosi cząstki pyłu powodując zapylenie w przodku 
i na długości całego wyrobiska ślepego . 

3. URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE WYKORZYSTYWANE 
W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych odpylaczy opracowanych w kraju (np. typu IO, UO, OG) 
i za granicą (np. typu HTKS, HBKM, HBKO, HCL-300, OM). Każda z tych konstrukcji odznacza 
się określoną skutecznością wobec frakcji wdychanej, ale praktyczne osiągnięcie podanej przez kon
struktorów skuteczności wymaga odpowiedniej organizacji procesu odpylania w wyrobisku. 

Obecnie w Polsce stosuje się kilka typów urządzeń odpylających typu suchego i mokrego: 
urządzenia odpylające IO produkcji MAFAG Morąg; 

- urządzenia odpylające typu OM produkcji czeskiej; 
- urządzenia odpylające typu UO produkcji WIROMAG S.A. Dobre Miasto; 
- odpylacze suche firmy HOL TER; 
- zintegrowane stacjonarne urządzenia odpylające typu 80011000 konstrukcji KWK "Halemba". 

Na rysunku 3 przedstawiono udział odpylaczy poszczególnych typów w kopalniach węgla ka
miennego w roku 2004. 
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Rys. 3. Udział poszczególnych typów urządzeń odpylających w 2004 roku w kopalniach węgla kamiennego [6] 
Figure 3. Participation of different dust collectors in 2004 in coal mines [6] 

3.1. Urządzenia odpylające typu /0 

Największą grupę odpylaczy mokrych pracujących w kopalniach podziemnych stanowią, wypro
dukowane w Fabryce Maszyn Górniczych MAFAG w Morągu, instalacje typu lO z dopuszczeniem 
WUG: GM-170/94 dla I0-600/37/W/S/1 lub WUG: GM-462/96 dla I0-1000/95/W/S/1. W roku 
2001 pracowało w kopalniach podziemnych około 130 sztuk tych urządzeń . 

Obecnie, ze względu na upadłość Fabryki Maszyn Górniczych MAFAG w Morągu, zaprzes
tano produkcji tego typu instalacji. 

W tabeli l przedstawiono parametry techniczne odmian odpylaczy typu lO. 

Tabela l. Charakterystyka techniczna odpylaczy typu lO [6] 
l . l h f d 11 f lO [6] Table l. Tec m1ca c aractenst1cs o ust co ectors o typ e 

Urządzenia odpylające typu lO 
Parametry Jednostka 

CH/210 CH/240 CH/280 CH/350 CHIU/l standard 

Wydajność Q m, 210 240 280 350 250.;-300 
Sprawność odpylania 
(całkowita) dla pyłu % 98,5 98,3 98,5 98,3 95 
węglowego wg PN 
Sprawność odpylania dla 

% 99,8 99,6 99,8 99,6 97 l pyłu łupkowego wg DIN 
Pole przekroju wyrobiska A m z 10,4 11,84 13,45 16,88 10,64.;-11,84 
(w świetle obudowy) 
Prędkość W = Q! A m/s 0,34 0,34 0,34 0,34 0,4 
Moc silnika KW 22,5 22,5 37 37 18,5 
Moc pompy KW 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Napięcie zasilania V 500 500 500 500 500 
Zużycie wody dm,/min 5.;-10 5.;-10 5.;-10 5.;-10 5.;-10 
Masa odpylacza Kg 700 700 900 1000 600 
Srednica nominalna Mm 600 600 600 800 600 
odpylacza 
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3.2. Urządzenia odpylające typu OM 

Inną grupę odpylaczy typu mokrego, dla lutniociągów o średnicy 0800 oraz 01000, stanowią urzą
dzenia firmy PBG FOLMINING Sp. z o.o . z Olkusza o symbolu OM 800, posiadające dopuszcze
nie WUG GM-74/96 (obecnie w kopalniach podziemnych pracuje koło 20 sztuk tego typu urządzeń) 
i OM 1000 posiadające dopuszczenie WUG GM-43/98. Urządzenia te mogą pracować zarówno 
z zamkniętym jak i otwartym obiegiem wodnym. Przedmiotowe odpylacze przeznaczone są do eli
minacji zagrożenia pyłowego metodą mokrą, w szczególności przy pracy kombajnów chodniko
wych. Podstawowe parametry techniczne odpylaczy OM przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Charakterystyka techniczna odpylaczy typu OM [6] 
T b! 2 T h al h . f d 11 f OM [6] a e ec me c aractenst1cs o ust co ectors o typ e 

l Typ odpylacza 
l Parametr 

OM 800 OM 1000 

Rodzaj Bezwładnościowy ze zwilżanymi sitami filtracyjnymi 

Średnica wlotu i wylotu odpylacza 800mm 
1000 mm 

(800 mm z redukcjami) 
Nominalna wydajność przepływu 7,25 m3/min 10,3 m'/min 
Minimalna sprawność 
przy wlotowym stężeniu 
pyłu 2 g/m3 (pyl węglowy) 

98,4<;b 98,02% 

Zakres wydajności < 435 m-'Jmin 630-;.750 m~/min 
Zakres sprawności dla ww. 98,4% 98,02796,00% 
Strata ciśnienia 

l przy nominalnej wydajności 550 Pa 250 Pa 

f Ciśnieniowy rozpylacz wody 
Typ RPK-A<j>2,5/2 Typ RPK-A<j>2,5/2 

i (16 dysz) (20 dysz) 
• Wymagane ciśnienie wody 

0,9 MPa 
dla rozpylacza 
Wymagane natężenie przepływu 

3,3 l/sek. 3,5 lisek. 
wody dla rozpylacza 

Pompa obiegu wodnego 
Wirowa typ 40-CVX-125-8-6-LN-00-39 

(prod. czeska) 
VIoc pobierana 6,9 kW 7,2kW 

Silnik elektryczny pompy 
Typ ESF 132 S2B - 500 W, Typ dSg 160 M2A - 500 W, 

7,5 kW/2880 obr./min 11 kW/2930 obr./min 
Objętość zbiornika 

630 dm3 

sedymentacyjnego 
Różnica _IJ_oziomów w zbiorniku 300 mm 
Instalowane wentylatory lutniowe Grupy WLE 630, 800 Grupy WLE l 000, 800 
Dopuszczalne nachylenie osiowe +l-5° (montażowe) +1-15° (montażowe) 

Zgodnie z wykazem Zgodnie z wykazem 
Wyposażenie elektryczne w opinii alestacyjnej KDB w opinii alestacyjnej KDB 

Nr97.!54S Nr 98.00JS 

Dopuszczenie Prezesa WUG-
I.dz.GEM- l.dz.GEM-

4715/0021/96/07U4/AB 4 715/0004/9 8/025/48/ AB 
urządzenia- wyposażenie l.dz. GEM- l.dz. GEM-
elektr. instalacji 4812/00U/97 /03 7 40/RJ 4812/00 l 3/9 8/03 008/P K 
Znak dopuszczenia- urządzenia- GM-174/96 GM-43/98 
wyposażenia elektr. instalacji GX-27/97 GX-28/98 
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3.3. Urządzenia odpylające typu UO 

Na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w CMG KOMAG w Gliwicach oraz doświad
czeń przeprowadzanych w Kopalni Doświadczalnej "Barbara", zespół konstruktorów opracował 
nowe urządzenia odpylające typu mokrego o symbolu UO [5]. Zastosowano w nich zespół dysz 
natryskowych w postaci wirującego dysku . 

Urządzenia te zostały dopuszczone przez Wyższy Urząd Górniczy (GM-315/98 dla urządzenia 
U0-630, GM-10/99 dla urządzenia U0-1000). 

Odpylacze typu UO stanowią nową generację urządzeń odpylających i zastępują w kopalniach 
podziemnych produkowane w latach 1988-1998 urządzenia typu IO, które były powszechnie sto
sowane w polskim górnictwie. 

W chwili obecnej w polskich kopalniach podziemnych pracuje 65 sztuk urządzeń odpylających 
typu UO. W tabeli 3 przedstawiono podstawowe dane techniczne odpylacza typu U0-630. 

Tabela 3. Charakterystyka techniczna odpylacza typu U0-630 [6] 
Table 3. Technical characteristics o f dust collectors o f U o [6 typ e ] 

Parametr Wartość, jednostka 

Natężenie przepływu (wydajność) 1507400 m3/min 

Skuteczność odpylania wobec frakcji całkowitej 99,4% 

Skuteczność odpylania wobec frakcji respirabilnej 95% 

Moc silnika zespołu dyszy 18,5 kW 

Moc silnika pompy wodnej P-1 BA 2,2kW 

Napięcie zasilania silników 500V 

Zużycie wody 5-;..10 dm3/min 

Masa odpylacza w zależności od wersji 755-;..848 kg 

Masa pompy P-1BA 54 kg 

W CMG KOMAG w Gliwicach prowadzone są badania nad nowym rozwiązaniem urządzenia 
odpylającego typu UO z dyszami stałymi specjalnej konstrukcji o wysokiej sprawności. 

3.4. Urządzenia odpylającefirmy HOLTER 

Aktualnie w polskim gór.nictwie węgla kamiennego stosuje się jedynie odpylacze suche firmy 
HOLTER typu HBKM-1/300 i HBKM-11400. 

Odpylacz suchy produkcji firmy HOLTER typu HBKM-11400 można zaliczyć do odpylaczy fil
tracyjnych, tkaninowych o układzie kieszeniowym działek filtracyjnych [13]. W tym typie odpyla
czy pył wyłapywany jest z odsysanego strumienia powietrza za pomocą materiału filtracyjnego 
wykonanego z wileclonu FE 2525 - antyelektrostatycznego i ognioodpornego. 

W polskich kopalniach najczęściej wykorzystywane są odpylacze o wydajnościach200m3/min 
i 400m3/min przy stosowaniu silników o mocy elektrycznej 35 i 2x35 kW. 

4. WYNIKI BADAŃ SKUTECZNOŚCI ODPYLANIA POWIETRZA 
W PRZODKACH WYROBISK 

W celu oceny skuteczności stosowanych rozwiązań wentylacyjno-odpylających w wyrobiskach śle
pych przeprowadzono pomiary stężenia pyłu w wybranych wyrobiskach. Uzyskane wyniki posłu-
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żyły do określenia stanu skuteczności odpylania powietrza, co pozwoliło na sprecyzowanie uwag 
dotyczących poprawności działania systemów wentylacyjno-odpylających. Wyniki pomiarów zosta
ły przedstawione w pracy [6]. 

W badanych wyrobiskach największe stężenie pyłu występowało na stanowiskach kombajnisty. 
Na pozostałych stanowiskach stężenie pyłu było mniejsze, jednak należy je zaliczyć do kategorii A 
i B zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia według obowiązujących przepisów [ 17]. 
W żadnym przypadku jednak nie było przekroczone 20-krotne stężenie NDS, a stosowanie sprzętu 
filtrującego II i III klasy ochronnej zabezpieczało pracowników w przodku wyrobiska. 

Wyniki badań wskazują również na wpływ wielkośc i strumienia powietrza w strefie zazębiania 
na stężenie pyłu na stanowiskach pracy. Wraz ze wzrostem udziału powietrza w strefie zazębiania 
obserwuje się większe stężenia pyłu w powietrzu w strefie za odpylaczem, gdzie zarówno dla frak
cji wdychanej jak i respirabilnej, korelacja ta jest przeciętna . Na rysunku 4 przedstawiono wykres 
funkcji regresji liniowej wyjaśniającej stężenie pyłu frakcji wdychanej w zależności od udziału po
wietrza w strefie zazębiania. 
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Rys. 4. Wykres rozrzutu wyników stężenia pyłu frakcji wdychanej w strefie za odpylaczem w zależności 
od udziału powietrza w strefie zazębiania lutniociągów oraz dopasowanie funkcji regresj i liniowej 
Figure 4. Seatter diagram o f inhalable d ust concentration behind the d ust collector depending on 
air participation in an overlap zone o f duet lines and fitting o f linear regression function 

Obserwowane zmiany skuteczności odpylania w każdym wyrobisku związane były również z wy
dajnością instalacji odpylającej w trakcie pomiarów [6]. W czasie przerw w pracy kombajnu urzą
dzenie odpylające nie pracowało. Uzyskane wyniki wykazały, że jeżeli wydajność odpylacza wy
nosi powyżej 300m3/min to skuteczność redukcji kształtowała się na poziomie 90% dla pyłu frak
cj i wdychanej i około 85% frakcji respirabilnej (rys. 5). 

Jak wykazały pomiary, odpylacze zastosowane w przodkach korytarzowych z kombajnem poz
walają na maksymalne obniżenie stężenia pyłu frakcji wdychanej do około 24 mg/m3 i frakcji res
pirabilnej do 8 mg/m3 na stanowisku kombajnisty i za odpylaczem [6]. 
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Z badań wynika" że stosowane instalacje odpylające ograniczają zagrożenie pyłem szkodliwym 
dla zdrowia, jednak nie zapewniają obniżenia stężenia pyłu do poziomu wartośc i dopuszczalnych, 
określonych w przepisach [16], [17] . 

O skuteczności działania instalacj i decyduje również sposób ujęcia zapylonego pówietrza do 
ssawy instalacji odpylajacej [6] . Wzrost wydajności instalacji odpylającej i wykorzystanie dwustop
niowych urządzeń odpylających mógłby przyczynić s ię do wzrostu skuteczności odpylania w wyro
biskach ślepych drążonych w warunkach zagrożenia metanowego. 
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Rys. 5. Średnia skuteczność redukcji zapylenia powietrza na stanowisku kombajnisty w zależności 
od wydajności instalacji odpylającej według wyników pomiarów w badanych wyrobiskach 

' 

Figure 5. Average effectiveness of dust effectiveness concentration at a continuous miner operator' s warkplace 
depending on the effectiveness of a dust Separating system in accordance with measurement results 
obtained in different headings 

ZAKOŃCZENIE 

Przeprowadzone badania wykazały, że skuteczność działania instalacji odpylających pozwala na 
obniżenie stężenia pyłu na stanowiskach pracy do wartości co najmniej 4-krotności przekroczenia 
NDS. Aktualnie nie ma możliwości uzyskania skuteczności odpylania powietrza w drążonych wy
robiskach podziemnych poniżej wartości NDS [6] , [12]. Przyczyną braku takich możliwości są wa
runki technologiczne drążeni a i przewietrzania przodków wyrobisk ś lepych . O skuteczności insta
lacji odpylających decyduje nie tylko skuteczność urządzenia odpylającego, ale również zachowa
nie proporcji pomiędzy strumieniem powietrza doprowadzanego do przodka a wydajnością odpyla
czy [6]. 

Wraz z postępem wyrobiska i wydłużaniem lutniociągu zasadniczego występują większe ucie
czki powietrza a do przodka doprowadzany jest coraz mniejszy strumień powietrza. Dlatego przy 
niewielkich długościach wyrobiska i lość powietrza doprowadzanego do przodka przekracza nawet 
o 70% ilość powietrza przepływającego przez instalację odpylającą. Doprowadzenie tak dużej iloś
ci powietrza do przodka powoduje obniżenie skuteczności frakcyjnej odpylacza [6] . 
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Wzrost głębokości prowadzenia robót górniczych wymaga zwiększenia strumienia powietrza do
prowadzanego do przodka, nawet w polach niemetanowych, z uwagi na warunki klimatyczne. W związ
ku z powyższym należy dążyć do wdrażani a odpylaczy o większych wydajnościach i stosowania 
regulacj i strumienia powietrza w lutniociągu zasadniczym. 

Reasumując należy stwierdzić , że zarówno w wentylacji kombinowanej jak i ssącej najczęściej 
w polskim górnictwie węgla kamiennego wykorzystywane są odpylacze typu mokrego. Odpylacze 
mokre wymagają częstych przeglądów i konserwacji oraz wymiany wody. Mogą podnosić wilgot
ność powietrza w strefie za wylotem z odpylacza. 

Należy w dalszym ciągu poszukiwać optymalnych metod podniesienia skuteczności odpylania 
i dalszego prowadzenia badań nad nowymi rozwiązaniami układów wentylacyjno-odpylających. 
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Dust Separating Systems in Face of Headings 

The effectiveness of dust separating from the air in the face of a heading depends, first of all, on 
the effectiveness of a dust collector and on the proper co-operation between the main duet ventila
tion and dust Separating system. This artide aims at presenting the methods for dust separating, 
which are used at the moment, and also the direction in which the development of this kind of sys
tem should go. The usage of dust separating system is presented both for exhaust and overlap venti
lation systems. 

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych nr 11.11.1 00.950. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 

385 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Niektóre aspekty bezpiecznej clestymulacji zagrożenia 
pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla kamiennego 

Stanisław Trenczek 
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zbiór wewnętrznych i zewnętrznych stymulantów pro
cesu samozagrzewania węgla. Omówiono znaczenie dokładnej analizy poziomu występujących sty
mulantów dla ukierunkowania profilaktyki przeciwpożarowej na efektywną destymulację. Przypo
mniano też początki inertyzacji azotem i dwutlenkiem węgla stosowanej w profilaktyce przeciw
pożarowej. Scharakteryzowano wybrane właściwości gazów inertnych i wody oraz dokonano ich 
analizy w aspekcie niekorzystnych efektów ubocznych, jakie powstają w określonych uwarunko
waniach. Dokonano też porównania tych efektów przy stosowaniu gazów inertnych i wody. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, eksploatacja, aerologia górnicza, zagrożenie pożarami 
endogenicznymi, zwalczanie zagrożenia 

l. WPROW ADZENIE 

Węgiel kamienny, jako kopalina palna, jest cennym surowcem energetycznym. W Polsce j ego pod
ziemna eksploatacja prowadzona jest w warunkach występowania różnych zagrożeń. Jednym z nich 
jest zagrożenie pożarami endogenicznymi, którego poziom zależny jest od wielu czynników. Po
siadają one mniej lub bardziej stymulujący wpływ na proces samozagrzewania węgla, a zatem można 
je określić jako stymulanty, które ogólnie można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne [6], [9] (tab. 1). 

Tabela l. Zbiór wewnętrznych i zewnętrznych stymulantów procesu samozagrzewania węgla 
T b l l S t f b h . t al d t l f l t h t 'b t th f al lf h a e e o ot mern a n ex erna s 1mu an s t a contn u es to e process o co se - eatmg 

Skłonność węgla do samozapalenia 

Stymulanty 
Bezpośrednie Energia aktywacji utleniania węgla 

Zawilgocenie węgla 
wewnętrzne 

Okres inkubacji pożaru 
Pośrednie 

Temperatura pierwotna górotworu 
Ciśnienie i stopień spękania pokładu 
Występowanie wstrząsów 

Naturalne Grubość pokładu 

Stymulanty 
Nachylenie pokładu 
Głębokość eksploatacji 

zewnętrzne 
System wybierania 

Górnicze 
Kierunek wybierania pokładu 
Długość ściany 

Grubość warstwy węgla przedostającego się do zrobów 
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Tabela J. Cd. 
Table l. Cont'd 

Stymulanty 
zewnętrzne 

Techniczno
organizacyjne 

i 

Czystość wybierania pokładu 
Sposób izolacji zrobów 
Prędkość powietrza i intensywność przewietrzania 
Postęp miesięczny ściany 

Okres rozruchu ściany 
Sposób (system) przewietrzania 
Temperatura powietrza w ścianie 
Okres likwidacji ściany 
Aktywna profilaktyka przeciwpożarowa 
Aktywna profilaktyka przeciwtąpaniowa 

Z powyższego podziału jasno wynika, że na stymulanty wewnętrzne, a z zewnętrznych- na sty
mulanty naturalne człowiek praktycznie nie ma wpływu. Natomiast wpływ na pozostałe jest dosyć 
zróżnicowany. 

2. DESTYMULA CI A POZIOMU ZAGROŻENIA 

Stymulanty wewnętrzne określąją przede wszystkim poziom "przygotowania" danego węgla do sa
mozagrzewania. Aby do takiego procesu doszło pokonana musi być pewna bariera energetyczna, 
którą określa energia aktywacji utleniania węgla A. Oznacza to, że niektóre cząstki tlenu muszą 
posiąść pewną minimalną energię (energię aktywacji), aby dochodziło do chemisorpcji tlenu przez 
węgiel i niskotemperaturowego utleniania węgla [13]. 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce normą każdy pokład węgla klasyfikowany jest pod wzglę
dem skłonności do samozagrzewania do jednej z pięciu grup, a oprócz energii aktywacji decyduje 
jeszcze o tym wyznaczany laboratoryjnie wskaźnik samozapalności. Najbardziej bezpieczne po
kłady klasyfikowane są do I grupy, a najniebezpieczniejsze-do V grupy samozapalności węgla . 

O tym, czy dojdzie do procesu samozagrzewania węgla decydująjednak głównie czynniki zew
nętrzne, czego dowodem są stosunkowo częste przypadki pożarów endogenicznych w pokładach , 

których węgiel nie jest zaklasyfikowany do najwyższych grup samozapalności [7] (tab. 2) . 

Tabela 2. Pożary endogeniczne w Polsce w Jatach 1996-2005 wedlug grup samozapalności węgla 
Table 2. Endogenous fires in Poland over the years 1996-2005 vs. classification to the group 
o f coal self-ignition hazards 

Grupa Liczba pożarów w roku 
samoza-

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Razem 

palności 

I l - - - - - - - l - 2 
II l 3 4 l l - l l 2 4 18 
III 2 - - - - l - l - 2 6 
IV 2 - l 1 l - I l l - 8 
V l l - l - - 2 l l l 8 

Razem 7 4 5 3 2 l 4 4 5 7 42 

% 

5 
43 
14 
19 
19 

100 

Stały rozwój techniki i technologii stosowanej w pracach profilaktycznych powoduje, że do po
żarów endogenicznych dochodzi w zasadzie w nielicznych już przypadkach i to głównie w rejo
nach ścian zawałowych [7] (tab. 3). 
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Tabela 3. Pożary endogeniczne w Polsce w latach l 996-2005 według rejonu miejsca ich powstania 
l d h 996 o 5 h Table 3. Breakdown of endogenous fires in Po an over t e years l -2 o by t e regions o f their origin 

Miejsce powstania 
Liczba pożarów w roku 

Razem % 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rejon ściany 2 2 3 - l l 2 4 5 7 27 64 
zawałowej 

Rejon ściany 
l l l - - - - - - - 3 7 

podsadzkowej 
Poza rejonem 4 l l 3 l - 2 - - - 12 29 

eksploatacyjnym 
Razem 7 4 5 3 2 l 4 4 5 7 42 100 

Najczęściej do pożarów dochodzi wówczas, gdy uwarunkowania- stymulanty zewnętrzne- sprzy
jają na tyle dynamicznemu rozwojowi samozagrzewania, że zastosowana profilaktyka, nawet naj
doskonalsza, nie nadąża w danej sytuacji z ich destymulacją. A jak się przyjmuje- jeden pożar en
dogeniczny przypada na około 10-15 przypadków zagrożel'l wymagających prowadzenia prac z za
kresu profilaktyki przeciwpożarowej [10] . Nie da się więc przecenić znaczenia destymulacji, tym bar
dziej , że ekonomika produkcji węgla w kopalniach podziemnych wymusza zmniejszanie liczby ścian 
i zwiększanie wielkości ich dobowego wydobycia (tab. 4), przez co koszty pożaru i straty w wydo
byciu bywają duże. 

Tabela 4. Zestawienie wydobycia oraz liczby ścian i pożarów endogenicznych w rejonach ścian 
w latach 1996-2005 
Table 4. Balance of coal production against number o f operated longwalls and endogenous tires 

h f l li l l 996-2005 m t e regwn o ongwa s over t 1e years 

Wydobycie 
Liczba Rodzaj ścian 

Liczba pożarów 
Lp. Rok wszystkich 

[mln ton] 
ścian Zawalowe % Podsadzkowe % endogenicznych 

l. 1996 136 363 278 77 85 23 3 
2. 1997 137 305 244 80 61 20 3 
3. 1998 l 16 263 218 83 45 17 4 
4. 1999 109 234 203 87 31 13 -
5. 2000 102 183 167 91 16 9 l 
6. 2001 102 161 149 93 12 7 I 
7. 2002 102 151 142 94 9 6 2 
8. 2003 100 150 142 95 8 5 4 
9. 2004 99 135 127 94 8 6 5 
10. 2005 97 133 125 94 8 6 7 

Przy planowaniu profilaktyki przeciwpożarowej niezbędne jest rozpoznanie wszystkich stymu
lantów towarzyszących danej eksploatacji. Czasami bowiem się zdarza, że niektóre z podejmowa
nych działal'l ukierunkowane są niewłaściwie, mianowicie na czynnik nie będący stymulantem, co 
oczywiście nie przynosi spodziewanych efektów. 

Destymulacja czynników zewnętrznych bywa zależna od różnych elementów, co przekłada się 
na zróżnicowany poziom możliwości jej skutecznego oddziaływania. Do zagrożenia pożarem en
dogenicznym w rejonie ściany może dojść przede wszystkim wówczas, gdy w zrobach znajdzie się 
węgiel. Dlatego też grubość warstwy węgla przedostającego się do zrobów i jego rozdrobnienie ma
ją znaczenie najważniejsze. Z praktyki jednak wynika, że znalezienie właściwego sposobu destym u-
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Jacyjnego oddziaływania jest trudne. Bowiem nawet przy eksploatacji węgla na całą grubość po
kładu (tzw. czysta eksploatacja) może dojść do przedostawania się węgla do zrobów. Na przykład, 
jeśli nad eksploatowanym pokładem, w odległości objętej strefą zawału występują: warstwa węgla, 
lub cienki (pozabilansowy) pokład węgla, lub resztki węgla innego pokładu (nie przewidywanego 
do eksploatacji lub wręcz przeznaczonego na straty) oraz w przypadku konieczności "przypięcia" 
warstwy węgla pod stropem w rejonie zaburzeń tektonicznych lub w innych wymagających tego 
miejscach. A jeszcze trudniej, gdy występuje konieczności pozostawiania "półki" węgla przy za
wałowej eksploatacji grubego pokładu na warstwy. W takich przypadkach, desturnutację mogą za
pewnić jedynie takie środki jak: stałe przemulanie zrobów, inertyzacja gazów zrobowych lub sto
sowanie środków chemicznych w postaci ekranów antypirogenowych, których typy można dosto
sować do różnych potrzeb i uwarunkowm'l [5]. 

Z kolei takie stymulanty, jak temperatura i prędkość powietrza w ścianie (poniekąd współza
leżne) powodować mogą ograniczanie odbioru ciepła ze zrobów -jeśli temperatura jest wysoka, 
lub zwiększać migrację tlenu przez zroby -jeśli prędkość zbyt duża. Zazwyczaj możliwości obni
żenia temperatury daje zwiększenie natężenia przepływu powietrza, przy czym powoduje też zwięk
szenie prędkości powietrza w ścianie. Jednak w rejonach o wysokiej temperaturze pierwotnej góro
tworu, gdzie temperatura powietrza bardzo często osiąga wartości z zakresu temperatur tolerowal
nych (28-33°C), sposób taki jest mało, lub wręcz zupełnie nieskuteczny, a może przyczynić się do 
zwiększenia zasięgu migracji powietrza (bogatego w tlen) w zrobach. Z kolei zmniejszanie pręd
kości przepływu, mające ograniczać taką migrację powoduje spowolnienie odbioru ciepła ze zrobów, 
które zazwyczaj "napędza" proces samozagrzewania. może - w pewnych zakresach - spowodować 

wzrost temperatury powietrza. A zatem destymulacja w tym względzie musi być bardzo rozważna. 
Skutecznie wspomagać ją może zastosowanie urządzeń chłodniczych dla obniżania temperatury po
wietrza, a także umiejętne wykorzystanie regulacji rozkładu pola potencjałów aerodynamicznych 
w zagrożonym rejonie. 

Duży wpływ na poziom zagrożenia ma kolejny ze stymulantów- postęp miesięczny ściany. Im 
jest on większy, tym szybciej w zrobach, za frontem ściany przesuwa się strefa uboga w tlen, co 
jest najlepszym destymulantem. Czasami jednak duży postęp może generować dodatkowe, wysoko
energetyczne wstrząsy górotworu. W takim przypadku, destymulacją może być jedynie zwiększe
nie w miesiącu liczby dni wydobywczych, np. z 22 do 30, co o ponad 35% zwiększa postęp mie
sięczny. 

Kolejny stymulant - migracja powietrza przez zroby - uzależniony jest głównie od systemu 
przewietrzania ściany, który dobierany jest na etapie projektowania eksploatacji. Jego clestymula
cja polegać by mogła na zmianie systemu na korzystniejszy, czego następstwem byłaby koniecz
ność dokonywania zmian w innych ogniwach procesu eksploatacyjnego, a to generowałoby duże 
koszty. Zatem podjęcie takiej decyzji musi być poprzedzone odpowiednią analizą, z której może 
wynikać, że równie skuteczny może być tańszy sposób destymulacji, np. wyrównywanie potencja
łów w rejonie zrobów, uszczelnianie ociosów zawałowych, czy też inertyzacja. 

Bezsprzecznie najbardziej uniwersalnym sposobem clestymulacji są przemulanie zrobów lub 
inertyzacja, których stosowanie zależy od konkretnych uwarunkowań. Jednak należy podkreślić, że 
w przypadku zagrożeń skojarzonych, tj. eksploatacji pokładów tąpiących, której towarzyszy taki 
stymulant jak wstrząsy górotworu wraz z aktywną profilaktyką przeciwtąpaniową, przy współwy
stępowaniu zagrożenia pożarem endognicznym i zagrożenia metanowego, taki sposób destyrnutacji 
jest wręcz niezbędny. Ogranicza, lub wręcz eliminuje możliwość powstania zapłonu metanu czy to 
od iskrzenia skał podczas tworzenia się zawału zasadniczego, czy też od ewentualnego pożaru en
dogenicznego. 

Powyższa, bardzo ogólna charakterystyka współzależności stymulantów i clestymulantów poka
zuje, że zasadne jest co raz częstsze jej wykorzystywanie w kopalniach węgla kamiennego. Jednak 
i ona, tak jak każdy z elementów profilaktyki przeciwpożarowej ma swoje pozytywne i negatywne 
cechy, o których należy pamiętać i je uwzględniać . 

390 



3. ZNACZENIE INERTYZACJI W PROFILAKTYCE 

Skuteczność inertyzacji w działaniach profilaktycznych, w stosunku do skuteczności wody znanej 
od zarania górnictwa, potwierdzana jest stosunkowo od niedawna. Pierwsze skuteczne zastosowa
nie do tego celu gazów inertnych miało miejsce w latach pięćdziesiątych XIX wieku, co opisuje 
m.in. Walters [11]. 

Początki inertyzacji w polskim górnictwie oparte były na gazach spalinowych, których zasto
sowanie wymagało odpowiednich uwarunkowań, nie zawsze możliwych do spełnienia przez ko
palnię (m.in. odpowiednio efektywna wentylacja, intensywne chłodzenie urządzenia, itp.). W Jatach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku obiecujące było wykorzystywanie inertyzacji azotem w pracach 
profilaktycznych [2], lecz nie spowodowało to ani powszechności, ani też ciągłości jej stosowania. 

Prawie do połowy 1998 roku inertyzacja prowadzona była zasadniczo podczas akcji ratowni
czych przeciwpożarowych. Rozszerzenie zakresu jej stosowania na prace profilaktyczne związane 
było głównie z restrukturyzacją górnictwa. Przez prawie pierwsze pięćdziesiąt lat powojennego gór
nictwa każda kopalnia posiadała zazwyczaj kilka ścian rezerwowych. W przypadku wystąpienia po
żaru lub zagrożenia pożarem endogenicznym otamowanie rejonu ściany, czy też wyłączenie jej z ru
chu i rozpoczęcie prac profilaktycznych nie powodowały znaczących skutków ekonomicznych dla 
zakładu. Brakujące wydobycie realizowano na ścianie rezerwowej. Pierwsze skutki restrukturyza
cji, to m.in. zmniejszenie liczby takich ścian na kopalniach, a kolejne- to ich eliminacja, przez co 
znaczenie prac profilaktycznych wzrosło. Niemałe koszty inertyzacji - np. w porównaniu z profi
Jaktycznym podawaniem samej wody lub mieszanin wodno-piaskowych, wodno-popiołowych, wodno
pyłowych - i tak stanowiły tylko niewielki procent strat spowodowanych wyłączeniem ściany z ru
chu i wydobycia. 

W Polsce coraz powszechniejsze stosowanie inertyzacji azotem nastąpiło z chwilą zakupienia 
w 1998 roku (przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu) urządzenia do wytwarza
nia azotu z powietrza atmosferycznego typu HPLC [1]. Natomiast od roku 2002 do prac profilak
tycznych zaczęto coraz powszechniej stosować inertyzację z wykorzystaniem dwutlenku węgla [4]. 

Inertyzacja może i powinna być skutecznych lekarstwem na zagrożenie pożarowe. Jednakże sto
sowana nieodpowiednio, może- podobnie jak każde lekarstwo- być nieskuteczna, a w szczegól
nych przypadkach nawet niebezpieczna. 

4. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH MEDIÓW 

W profilaktyce przeciwpożarowej najczęściej stosowanymi mediami są woda (także wraz z mate
riałami uszczelniającymi lub podsadzkowymi) oraz gazy inertne: azot i dwutlenek węgla) . Wyko
rzystuje się te ich właściwości, które destymulująco wpływają na proces samozagrzewania węgla, 
co może wynikać albo z bezpośredniego kontaktu medium z takim miejscem, albo z działań po
średnich, które ukierunkowane są na uaktywnienie innych czynników destymulująco wpływają
cych na zagrożenie [8] . 

W przypadku wody skuteczność działania wynika z jej niepalności, co umożliwia zalanie miejs
ca samozagrzewania węgla, odcina dopływ tlenu, przerywa proces samozagrzewania i wychładza 
takie miejsce. Trzeba jednak podkreślić, że chociaż w większości przypadków zagrożenia pożarem 
endogenicznym skuteczność przy zastosowaniu wody (z rurociągu podsadzkowego lub przeciw
pożarowego) byłaby naj wyższa, to nie zawsze jest to możliwe bez zatrzymania ruchu ściany, a więc 
strat w wydobyciu. 

Teoretyczną skuteczność inertyzacji [ 4] zapewnia zastosowanie takiego gazu inertnego, którego 
współczynnik palności, tj. niebezpieczeństwa pożarowego, obliczony według wzoru Ochley'a 

K == 4 · C + H + 4 · S - 2 · O -N- 2 · CI - 3 · F- 5 · Br (l) 
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gdzie C, H, S, O, N, CI, F i Br oznaczają liczbę atomów poszczególnych pierwiastków w danym 
związku; 

spełnia warunek: 

K:SO (2) 

Do gazów inertnych należą takie gazy jak dwutlenek siarki, para wodna, gazy spalinowe, azot 
i dwutlenek węgla . 

Najczęściej stosowane dotychczas w górnictwie polskim gazy posiadają następujące, obliczone 
według wzoru (l), współczynniki palności: 
- azot- K = -2, gdyż N = 2, a dla pozostałych, nie występujących pierwiastków liczba atomów 

wynosi O; 
- dwutlenek węgla- K = O, gdyż C = l, O = 2, a dla pozostałych, nie występujących pierwiast

ków liczba atomów wynosi O. 
Natomiast gazy o wartości współczynnika z przedziału O< K :S 3 należą do gazów praktycznie 

niepalnych, a gazy o wartościach współczynnika wyższych, K > 3, należą do grupy gazów palnych. 
Dająca się zauważyć stosunkowo duża różnica wartości pomiędzy azotem a dwutlenkiem węg

la oznacza, że z punktu widzenia niepalności na pewno lepszym gazem inertnym byłby azot. Jed
nak o przydatności danego medium do zastosowania w profilaktyce decydują również inne właści
wości i czynniki. 

Właściwości gaśnicze gazów inertnych polegają przede wszystkim na rozcieńczaniu powietrza 
i obniżaniu stężenia tlenu do takiej wartośc i , w której procesy spalania zostają zahamowane [12]. 
Dla większości materiałów palnych graniczną wartością tlenu jest 12-16%, przy czym zależy to też 
od gazu inertnego. Na przykład: dla palącego się węgla- przy azocie 0 2 = 12%, przy dwutlenku węg
la Oz= 16%; dla palącego się metanu- przy azocie Oz= 13%, przy dwutlenku węgla Oz= 16%. 

Dosyć ciekawie przedstawiają się najbardziej charakterystyczne właściwości azotu i dwutlenku 
węgla w porównaniu z właściwościami wody (tab. 5). 

Tabela 5. Wybrane właściwości wody, azotu i dwutlenku węgla 
Table 5. Selccte d h . . d b d" "d c aractenst1cs ot water, mtro en an car on IOXI e 

Gęstość Współczynnik 

Medium 
Gęstość względem Ciepło właściwe Przewodnictwa Rozszerzalności 

p powietrza c cieplnego cieplnej 
p/pp A. ~~-

Wymiar Kg/m3 - J/kg·K W/m·K 10"3K 

Azot 1039,6 
N 1.146 0,967 

(= 0,249 [cal/(g·°C)]) 
0,0257 3,35 

(lac. Nitrogenium) 
Dwutlenek węgla 843,8 

co1 1,811 1,518 
(= 0.202 [cal/(g·ocm 

0,0166 3,35 
(ditlcnek węgla) 

Woda 4175,4 
H z O 999,7 843,628 

(= l ,O [całl(g ·ocm 
0,607 0,257 

(tlenek wodoru) 

Gęstość tych mediów wskazuje na to, że podawanie dwutlenku węgla, a przede wszystkim wo
dy zawsze prowadzić będzie do ich spływu po najmniejszym nawet nachyleniu oraz do wypełnia
nia przez nie wszystkich napotkanych po drodze zagłębień i muld. Natomiast w przypadku azotu, 
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możliwe jest jego wynoszenie przez atmosferę (powietrze, gazy zrobowe) i przemieszczanie się zgod
nie z kierunkiem przepływu (migracji) tej atmosfery . 

Transport ciepła z miejsca pożaru lub miejsca samozagrzewania może być dosyć zróżnicowany 
(tab. 6). 

Tabela 6. Sposoby transportu ciepła 
Table 6 Methods o f he at transfer 

Sposób Mechanizm 

Przewodnictwo 
Chaotyczne ruchy 

cząsteczek 

Makroskopowy ruch gorących 

Konwekcja 
i zimnych części układu 
spowodowany zazwyczaj 

różnicami gęstości 

Emisja fal elektromagnety-
Promieniowanie cznych przez rozgrzane ciało 

Kryterium pojawiania się 
Obraz 

makroskopowy 

Nie obserwuje się 
Występuje przy dowolnym żadnych 

gradiencie temperatur szczególnych 
zjawisk 

Występuje w gazach i cieczach 
przy dostatecznie dużym 

Widoczne 

gradiencie temperatur 
strugi, bąbelki, itp. 

Występuje zawsze, ale dużą rolę 
Świecenie odgrywa tylko przy dostatecznie 

wysokiej temperaturze rozgrzanych ciał 

Ciepło właściwe c danego medium (tab. 5) mówi nam o tym, jak skuteczny będzie odbiór ciep
ła z takich miejsc. Ilość ciepła możliwa do odbioru- zgodnie ze wzorem: 

(3) 

jest wprost proporcjonalna do ciepła właściwego, masy ogrzanego węgla m i różnicy temperatur !-.T 
pomiędzy medium a rozgrzaną masą. Z powyższych wartości (tab. 5) wynika, że wartości ciepła 
właściwego azotu i dwutlenku węgla są do siebie zbliżone i są ponad czterokrotnie niższe od ciepła 
właśc i wego wody, która jest bezsprzecznie najlepszym odbiorcą ciepła. 

Z kolei współczynnik przewodnictwa cieplnego A. bezpośrednio wpływa na natężenie odbioru 
ciepła, które - według zależności: 

_g_= A.S. !-.T 
!-.t L 

(4) 

jest wprost proporcjonalne do tego współczynnika, powierzchni kontaktu S i różnicy temperatur !-.T 
pomiędzy obszarem samozagrzewania a obszarem kontaktu medium oraz odwrotnie proporcjonal
na do grubości L warstwy oddzielającej te obszary. Wynika więc z tego (tab. 5) , że w takich samych 
uwarunkowaniach natężenie odbioru ciepła przez -zbliżone pod tym względem do siebie- azot 
i dwutlenek węgla będzie ponad dwudziestokrotnie niższe niż przez wodę . 

Drugi z przedstawionych współczynników (tab. 5), tj. rozszerzalności cieplnej (objętościowej) p 
informuje nas o tym, że objętość V0 podawanego medium wzrośnie do objętości VI> którą można 
obliczyć ze wzoru: 

(5) 

gdzie: T0 - temperatura początkowa objętości V0 , T 1 - temperatura objętości V 1. 
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Wzrost ten będzie proporcjonalny do wartości tego współczynnika oraz wartości różnicy tem
peratur medium i miejsca samozagrzewania. Wynika stąd (tab. 5), że zdolność do zwiększania ob
jętości azotu i dwutlenku węglajest trzynastokrotnie większa niż wody. 

5. POTENCJALNIE NIEKORZYSTNE SKUTKI STOSOWANIA GAZÓW INERTNYCH 

Bezpieczne wykorzystywanie gazów inertnych do prac profilaktycznych i w akcjach ratowniczych 
musi być dokładnie przeanalizowane, by można było określić ewentualne inne, niepożądane skutki 
jego stosowania. Przede wszystkim określić należy miejsca i ilość gazu inertnego, jaka może być 
\1ynoszona do czynnych wyrobisk górniczych ze zrobów (lub otamowanych przestrzeni), do któ
rych będzie on podawany. Określić również należy prawdopodobieństwo "wypychania" gazów zro
bowych przez podawany do niego gaz inertny. Wielkość tego wypychania zależy przede wszystkim 
od omówionej wyżej rozszerzalności i konkretnych uwarunkowań stosowania inertyzacji , związa
nych z lokalizacją miejsca zagrożenia orazjego poziomem. 

Załóżmy, że zagrożenie pożarem endogenicznym występuje w zrobach, temperatura miejsca sa
mogrzewania jest niższa od temperatury zapłonu węgla wynoszącej tz = 300°C, a uwarunkowania po
zwalają zastosować gazy inertne i/lub wodę. W przypadku podawaniu wody, właściwy skutek osiąg
nie się albo poprzez celne i bezpośrednie skierowanie strugi wody w miejsce samozagrzewania, 
albo poprzez zatopienie tego miejsca na wskutek podniesienia się poziomu wody w zrobach. W oby
dwu przypadkach tylko nieznaczna ilość wody będzie się kontaktować bezpośrednio z miejscem 
samozagrzewania o przyjętej (w założeniu) wysokiej temperaturze. Zasadnicza jej część wypełniać 
będzie zroby o temperaturze zbliżonej do temperatury górotworu (np. 45°C), przez co można przy
jąć, że temperatura wody podniesie się maksymalnie o (T 1 - T0) około 25°C. W takich warunkach 
-zgodnie ze wzorem (5)- objętość końcowa wody V 1 stanowić będzie 1,006 V0 objętości począt

kowej. Jeśli jeszcze do tego uwzględni się chłonność wody przez górotwór, to okaże się, że przy
rost objętości nie nastąpi. 

Jeśli przy tych samych warunkach samozagrzewania zastosowany zostanie azot lub dwutlenek 
węgla, to do opływowego prądu powietrza wypłyną gazy zrobowe o objętości większej, niż objętość 
podawanego gazu. Stosunkowo wysoka wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej spowoduje, 
że- zgodnie ze wzorem (5)- objętość końcowa V 1 stanowić będzie 1,083 V0 objętości początkowej . 

Skutki takiej rozszerzalności gazów można uznać za tzw. niekorzystny efekt uboczny, powo
dujący w przypadku występującego zagrożenia pożarowego w zrobach wypływ przede wszystkim 
tlenku i dwutlenku węgla, a szczególnych przypadkach także metanu. W przypadku inertyzacji pro
wadzonej w rejonie nie odizolowanym może to powodować wzrost stężeń tych gazów w opływo
wym prądzie powietrza, a w rejonie odizolowanym - wzrost nadciśnienia, lub spadek podciśnienia 
oraz wzrost stężeń tych gazów za tamami izolacyjnymi. 

Inaczej kształtować się będą niekorzystne efekty uboczne w przypadku zwalczania pożaru węgla . 

Zastosowanie inertyzacji dwutlenkiem węgla może spowodować dwa rodzaje niekorzystnych efek
t<'iw ubocznych. Pierwszy z nich wystąpi, gdy nie dojdzie do bezpośredniego kontakty dwutlenku węg
la z ogniem. Wówczas nastąpi dużo większy przyrost objętości podawanej masy dwutlenku węgla, 
proporcjonalnie do dużo większej różnicy temperatur pomiędzy temperaturą podawanego dwutlen
ku węgla, a otoczeniem miejsca pożaru. Prawie tej samej wielkości skutki wystąpią przy zastoso
waniu azotu . 

Jeśli natomiast z jakiś względów dojdzie do bezpośredniego kontaktu dwutlenku węgla z rozpa
lonym węglem, to wystąpi wówczas niebezpieczna w skutkach reakcja [12]: 

co2 +c~ 2co + 175,6 kJ (6) 

Występująca w niej redukcja dwutlenku węgla zależna jest od temperatury palącego się węgla. 
Na przykład w temperaturze 1000°C cały dwutlenek węgla zostaje zredukowany do tlenku węgla. 
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Wzrastające z tego powodu stężenie tlenku węgla może przekroczyć wartość jego dolnej granicy 
wybuchowości, wynoszącej 12,50! CO. 

Dlatego też należy unikać niekontrolowanej inertyzacji dwutlenkiem węgla w miejscu pożaru . 

Natomiast w przypadku kontaktu azotu (gazu niepalnego) z ogniskiem pożaru nie dojdzie do żad
nych reakcji powodujących tego typu niekorzystne efekty uboczne. 

Z kolei woda w bezpośrednim kontakcie z ogniem przemienia się w parę wodną: z l litra wody 
powstaje 1700 l (1,7 m3

) pary. Oznacza to zdecydowany przyrost objętości masy powietrza (przy 
pożarze w wyrobisku), lub masy gazów zrobowych (przy pożarze w zrobach) i ich wypchnięcie do 
wyrobisk. 

Z powyżej omówionych zagadnień wynika więc , że świadomość każdego niekorzystnego dzia
łania ubocznego inertyzacji oraz podawania wody jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpie
czeństwa i należy je uwzględniać planując i realizując takie prace. 

PODSUMOW ANIE 

Analiza przyczyn rozpoczęcia procesu samozagrzewania węgla umożliwia wyselekcjonować dwie 
grupy czynników stymulujących ten proces: wewnętrzne - charakteryzujące węgiel pod względem 
jego potencjalnej podatności na samozagrzewanie; zewnętrzne- decydujące o sprzyjaniu lub unie
możliwianiu zapoczątkowania i rozwijania samozagrzewania. 

Do ważnych czynników clestymulujących proces samozagrzewania w zrobach zawałowych na
leżą: ograniczanie możliwości przedostawania się węgla do zrobów, stosowanie ekranów antypiro
genicznych w zrobach, obniżanie temperatury powietrza w ścianie, a także jego prędkości, ograni
czanie migracji powietrza w zrobach, właściwy system przewietrzania ściany, regulacja potencja
łów aerodynamicznych w rejonie ściany , zwiększanie postępu miesięcznego ściany . Natomiast naj
ważniejszymi i najskuteczniejszymi clestymulantami są przemulanie i inertyzacja zrobów. 

Azot, a ostatnio także dwutlenek węgla są coraz powszechniej wykorzystywanymi gazami inert
nymi, z uwagi na ich dostępność i możliwość szerokiego zakresu ich stosowania, także bez konie
czności zatrzymywania robót górniczych i wyłączania z ruchu wyrobisk. 

Niektóre właściwości gazów inertnych i wody mogą- w pewnych uwarunkowaniach- powo
dować niekorzystne efekty uboczne, nasilające się wraz ze wzrostem temperatury miejsca samoza
grzewania (zazwyczaj w przestrzeniach nieotamowanych) lub pożaru (zazwyczaj w przestrzeniach 
otamowanych). 

Należą do nich: 
- wzrastająca objętość podawanego gazu - co powoduje np. intensywniejsze "wypychanie" ga

zów zrobowych do opływowego prądu powietrza lub zmiany różnicy ciśnień za tamami izola
cyjnymi; 

- redukcja dwutlenku węgla na tlenek węgla w wysokiej temperaturze palącego się węgla- co mo
że przyspieszyć powstanie mieszaniny wybuchowej gazów pożarowych; 

- zamiana wody na znaczne ilości pary wodnej w razie jej kontaktu z palącym się węglem, co 
zwiększa ilość gazów wypychanych ze zrobów do czynnych wyrobisk. 
Świadomość każdego niekorzystnego działania ubocznego inertyzacji oraz podawania wody jest 

niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i należy je uwzględniać planując i realizując 
prace profilaktyczne lub akcyjne. 
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Some Aspects of Safe De-Stimulation 
of Endogenous Fire Hazards in Collieries 

The paper presents a set of both interna! and external stimulants that contribute to the process of 
coal self-heating. Special attentions is paid to the importance of detailed analysis and examination 
of existing levels of stimulants for the purpose of adequate addressing of fire-protecting measures 
to achieve efficient de-stimulation. Same historical information with respect to initial attempts of 
inertization with ni tragen and carbon dioxide is recapitulated. Selected characteristics of inert gases 
and water are presented with special regard to adverse and hazardous side effects that may occur 
under specific circumstances. Finally, comparison of beneficial and adverse effects is madefor the 
cases when inert gases andlor water are applied. 

Recenzent: dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH. 

396 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

l O lat działalności firmy Warme-Austausch-Technik GmbH 
w służbie polskich kopalń 

Hans Henting, Andrzej Czaplinski 
Warme-Austausch- Technik G mb H 

Warme-Austausch-Technik GmbH (W AT) jest przedsiębiorstwem, które od prawie 40 lat specja
lizuje się w klimatyzacji kopalń węgla, rud i soli . Foczątkowo terenem działania firmy było górnic
two w Niemczech i w krajach ościennych a także i w Rosji . 

W wyniku wieloletniego specjalizowania się w dziedzinie klimatyzacj i firma W AT osiągnęła wy
soki poziom swoich rozwiązań , które obecnie należą do standartowych rozwiązań techniki klima
tyzacji. Duża liczba uzyskanych patentów jest świadectwem udanej pracy rozwojowej, którą reali
zowano przy ścisłej współpracy z niemieckimi a ostatnio i z polskimi kopalniami wQgla. W ten spo
sób firma WAT może zaradzić aktualnym i przyszłościowym wymaganiom stawianym klimatyzacji 
kopalń. 

Już w roku 1995 firma W AT dostarczyła do wyrobisk korytarzowych polskich kopalń niestacjonar
ne chłodziarki powietrza o mocy jednostkowej 300 kW. Dostawy te wynikały z doraźnego zapotrze
bowania danej kopalni, a nie z zaplanowanego rozwoju jej klimatyzacji. 

Dopiero w listopadzie roku 1997, we Wrocławiu, pod patronatem Śp . prof. Andrzeja Frycza utwo
rzono tzw. Konsorcjum, w skład którego wchodzili m.in. prof. J. Sułkowski z Folitechniki Gliwi
ckiej, prof. J. Wacławik z AGH, prof. A. Strumiński z Folitechniki Wrocławskiej oraz dr J. Butra 
z wrocławskiego "Cuprum". Zadaniem Konsorcjum było opracowanie perspektywicznego rozwoju 
klimatyzacji dla kopalń w Folsce. Konsorcjum to, zaznajomiło z wynikami jego pracy również i fir
mę WAT. 

Rozwój klimatyzacji kopalń w Folsce, w miarę napotykania na coraz większe zagrożenia ciepl
ne w kopalni, miał przechodzić trzy stadia: 
- pierwsze stadium, to chłodzenie powietrza w wyrobiskach korytarzowych, przy zastosowaniu nie

stacjonarnych chłodziarek powietrza o działaniu bezpośrednim (chłodzących freonem) i mocy 
do 350 kW; 

- stadium drugie, to chłodzenie powietrza w wyrobiskach ścianowych przy zastosowaniu niesta
cjonarnych urządzeń chłodniczych o działaniu pośrednim (chłodzących wodę) oraz małych chłod
nic powietrza o łącznej mocy do 380 kW, rozłożonych wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego; 

- trzecie stadium, to tzw. klimatyzacja grupowa realizowana przy użyciu usytuowanych w podzie
miach kopalni stacjonarnych agregatów ziębiących wodę, o jednostkowych mocach do 2 MW. 
Do realizacj i zadań , jakie czekały w Folsce firma W AT była już dobrze przygotowana. Dość po

wiedzieć, że okres procesu klimatyzacji, który firma WAT w kopalniach niemieckich realizowała 
prawie przez 25 lat, w kopalniach polskich ograniczyła do lat 10. 

Pie1wsze stadium klimatyzacji 

Chłodziarki powietrza, które budowano dla kopalń w Niemczech, a od roku 1995 dostarczano rów
nież do kopalń w Folsce, ze względu na spotykane tutaj na ogół mniejsze przekroje wyrobisk ko-
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rytarzowych, wymagały od firmy WAT ich przeobrażenia. Zmieniony został kształt przekrojów po
przecznych parowników oraz chłodnic powietrza i wody. Z klasycznego kształtu prostokątnego fir
ma W AT przeszła na kołowy, kompatybilny z kołowym przekrojem wentylatora i lutniociągu. 
W wyniku czego uzyskano większą moc chłodniczą oraz ograniczono straty przepływu powietrza 
przez wymiennik ciepła. Kołowy kształt przekroju zmniejszył gabaryt urządzenia chłodniczego oraz 
stworzył warunki dla jego optymalnego ustawienia przy ociosie wyrobiska korytarzowego. 

Drugie stadiwn klimatyzacji 

Wpowadzenie we wrześniu roku 2001 przez firmę WAT do kopalni "Jas-Mos" pierwszego urzą
dzenia do chłodzenia powietrza w wyrobisku ścianowym zapoczątkowało drugie stadium klima
tyzacji polskich kopal!1. Tutaj też z powodzeniem przyjął się kołowy przekrój ścianowych chłodnic 
powietrza, który poza poprzednio wymienionymi korzyściami również zapewnił im większą odpor
ność na uszkodzenia zewnętrzne, powodowane najczęściej opadaniem skał w wyrobisku. 

Trzecie stadium klimatyzacji 

Proces trzeciego stadium klimatyzacji rozpoczął w maju roku 2004 w wyniku uruchomienia na 
kopalni ,,Zofiówka" grupowego systemu klimatyzacji wyrobisk dołowych, do którego firma W AT 
dostarczyła stacjonarne agregaty ziębiące wodę o mocach jednostkowych 2 MW oraz l MW. Po
dobne agregaty firma WAT dostarczyła w roku 2005 do kopalni ,,Borynia", a w roku 2006 do kopalni 
,,Jas-Mos". Należy podkreślić, że klimatyzację grupową dla wyżej wymienionych kopalń zrealizo
wano w oparciu o koncepcję i projekty wykonane przez zespół prof. Nikodema Szlązaka z AGH 
oraz prace wdrożeniowe wykonane pod kierownictwem dyr. Jerzego Grunwalda z firmy AZIS. 

Dla potrzeb polskiego górnictwa, w ciągu 10 lat, firma W AT wyprodukowała i dostarczyła do 
wyrobisk podziemnych ponad 20 kopalń węgla i miedzi : 
- 87 chłodziarek powietrza do wyrobisk chodnikowych o mocach od 300 do 350 kW; 

74 wyparnych chłodnic wody o mocach do 450 kW; 
- 7 urządzeń do chłodzenia powietrza w wyrobiskach ścianowych o mocach od 300 do 380 kW; 
- 78 chłodnic powietrza w wyrobisku ścianowym o mocy 35 kW; 
- 6 agregatów ziębiących wodę do realizacji klimatyzacji grupowej o mocach l oraz 2 MW; 

42 chłodnic powietrza dla wyrobisk korytarzowych o mocy 250 kW; 
- 45 wyparnych chłodnic wody o mocy 890 kW. 

Po uruchomieniu każdego urządzenia w wyrobisku, pracownicy firmy WAT prowadzili szkole
nia dla personelu mającego obsługiwać i kontrolować jego pracę. 

Oprócz tego w zakładzie produkcyjnym w Niemczech przeprowadzano kursy szkoleniowe, pod
czas których uczestnicy z polskich kopalń zapoznawali się nie tylko z produkcją, ale także z remon
tami urządzeń firmy W A T. N a bazie tych szkoleń oraz dostarczonych przez firmę W A T dokumen
tacji technicznej powstawały w Polsce firmy serwisujące urządzenia chłodnicze. Powstały również 
firmy zajmujące się produkcją takich urządzeń. 

Nie wszystkie jednak nowości techniczne firmy WAT wprowadzone do kopalń w Polsce spełniły 
pokładane w nich nadzieje. Zastosowane, ze względu na szybko postępującą korozję miedzi w wy
robiskach kopalni ,,Rudna", wymienniki ciepła wykonane ze stali szlachetnej są tego przykładem. 

W latach 1995-2005 firma WAT pięciokrotnie prezentowała swoje rozwiązania techniczne na 
Targach Urządzeń Górniczych w Katowicach. Pracownicy firmy brali aktywny udział w Sympoz
jach dotyczących problemów klimatyzacji, organizowanych przez krakowskie oraz wrocławskie 
środowiska naukowe. Dużą pomocą w tym zakresie były spotkania sesyjne w ramach Szkoły Eks
ploatacji Podziemnej. Podczas tych spotkań można było na bieżąco poddać dyskusji nowe rozwią
zania techniczne, które firma W AT zamierzała wprowadzić do kopalń w Połsce. 

Kierownictwo firmy WAT ma nadzieją, że jej lO-letnia praca na rzecz poprawy warunków kli
matycznych w polskich kopalniach zostanie dobrze oceniona. Ze swojej zaś strony firma W AT wy-
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raża podziękowanie kierownictwu poszczególnych kopalń, a w szczególności kierownictwu Jas
trzębskiej Spółki Węglowej S.A. za zaangażowanie i pomoc, bez których realizacja podjętych przez 
nią zadań dla potrzeb górnictwa polskiego nie była by możliwa. 

Aczkolwiek wspomniane stadia procesu klimatyzacji sąjuż realizowane w kopalniach polskich, 
to nadal występuje potrzeba poszukiwania dalszych rozwiązań technicznych w celu zwalczenia za
grożenia cieplnego w wyrobiskach górniczych. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest skuteczniejsze 
niż dotychczas zwalczanie zagrożenia cieplnego w rejonie wyrobiska ścianowego i chodnika nad
ścianowego. Stąd też firma WAT obecnie przygotowuje dla potrzeb kopalń w Polsce niestacjonar
nego agregatu ziębiącego wodę o znaczniejszej mocy (0,6 MW) , który przemieszczając się wraz 
z postępem robót, chłodzi równocześnie powietrze w wyrobisku ścianowym i nadścianowym. 

Schemat takiego procesu chłodzenia oraz prototyp urządzenia KM 600 przedstawiono na po
niższych rysunkach i fotografiach. 
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Sesja 
Człowiek i środowisko 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami 
w przemyśle wydobywczym 

Jan Dulewski 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 

STRESZCZENIE: W publikacji zawarto omówienie naj nowszej noweli ustawy o odpadach oraz 
rozporządzeń wykonawczych dotyczących wykorzystania w ramach odzysku odpadów w podziem
nych technikach górniczych a także aktualnej noweli rozporządzenia do prawa geologicznego i gór
niczego w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Ze względu na duże znaczenie zmian, jakie 
zaistnieją w polskim prawodawstwie po transpozycji dyrektywy WE Parlamentu Europejskiego i Ra
dy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego zakreślono 
również podstawowe ramy tej dyrektywy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Przemysł wydobywczy, górnictwo, odpady, odpady wydobywcze, odzysk 
odpadów, składowanie odpadów, plan ruchu 

l. WSTĘP 

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce kopalin 
stanowią pod względem ilościowym największą grupę spośród wszystkich odpadów wytwarzanych 
w kraju. Czynnikiem decydującym o wytwarzaniu tak znaczącej ilości odpadów jest skala działalno
ści wydobywczej i przetwórstwa kopalin w Polsce. Dlatego różnego rodzaju formy gospodarowa
nia zarówno odpadami własnymi wydobywczymi jak i obcymi wykorzystywanymi w procesach te
chnologicznych górnictwa bądź składowanymi w górotworze w tym w podziemnych wyrobiskach 
górniczych mają tak istotne znaczenie gospodarcze. Omówienie ostatnich zmian w przepisach praw
nych dotyczących ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze a w tym szcze
gólnie form wykorzystania lub składowania odpadów w górnictwie pokazuje ewolucję, jaka zacho
dzi w tym zakresie w naszym kraj u. 

W prawodawstwie polskim rozróżnia się dwie bardzo podobne formy gospodarki odpadami, któ
re są często mylone i w wielu wypadkach traktowane jako synonimy tej samej działalności , a mia
nowicie: 
- składowanie odpadów, 
- wykorzystanie odpadów w ramach odzysku. 

Otóż główna różnica pomiędzy tymi procesami wynika przede wszystkim z celu, jakiemu ta dzia
łalność ma służyć, składowanie odpadów to ostateczna forma unieszkodliwiania odpadów, nato
miast wykorzystanie odpadów w ramach odzysku to zamienne zastąpienie, któregoś z surowców 
czy też produktów używanych w podziemnych technikach czy technologiach górniczych przez od
powiednio przygotowany odpad lub mieszaninę odpadów jako substytut. 

Tak więc, same fizyczne umieszczenie odpadów w górotworze nie przesądza jeszcze o jego praw
nej kwalifikacji, natomiast wyraźne określenie celu tego ulokowania determinuje charakter prawny 
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takiej działalności. Może się więc zdarzyć, że ta sama czynność fizyczna w zakresie gospodarki od
padami polegająca na umieszczeniu odpadów w górotworze prowadzona przez dwóch przedsię
biorców będzie zakwalifikowana do dwóch różnych form prawnych działalności. 

Zmiany dotyczące sposobu traktowania odpadów w ruchu zakładu górniczego znalazły również 
odbicie w najnowszej noweli rozporządzenia w sprawie planów ruchu. 

Niezależnie od tego w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad transpozycją dyrektywy Par
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego, co będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie całego górnictwa. 

Ze względu na charakter konferencji przy omawianiu powyższych zagadnień skupiono się głów
nie na górnictwie podziemnym. 

2. STAN GOSPODARKI ODPADAMI GÓRNICZYMI W POLSCE 

Analiza dzialalności przedsiębiorstw górniczych wykazała, że wytworzyły one w 2005 roku 70,3 mln 
ton odpadów. Największa ilość odpadów, bowiem aż 49,5 % (tj. 34,8 mln ton) powstaje w kopal
niach węgla kamiennego. Kolejne miejsce pod względem ilościowym zajmują odpady pochodzące 
z górnictwa rud miedzi, które to wytworzyło 40,6% (28,5 mln ton) z całości odpadów przemysłu 
górniczego. Górnictwo rud cynku i ołowiu wytworzyło w 2005 roku odpady w ilości 2,7 mln ton, 
co stanowiło 3,8% całości przychodu odpadów. Ilość odpadów z tej gałęzi górnictwa z roku na rok 
stopniowo się zmniejsza, co jest wynikiem ograniczania wydobyc ia i częściową likwidacją zakła
dów górniczych. Pozostałe, niewymienione gałęzie górnictwa wytworzyły łącznie 4,3 mln ton (6, l%) 
odpadów. W porównaniu do roku poprzedniego ilość odpadów wytworzonych w tej grupie zakła
dów zmniejszyła się o 1,9 mln ton. 

Przychód mas ziemnych i skalnych (w tym nadkładu) niepodlegających ustawie o odpadach 
wyniósł w 2005 roku 555,7 mln ton (dla porównania przychód odpadów górniczych wynosi 70,3 
mln ton). Był to w ponad 97% nadkład usuwany w trakcie eksploatacji węgla brunatnego: w KWB 
"Bełchatów" (54% całości mas ziemnych lub skalnych), a następnie KWB "Konin", KWB "Ada
mów", KWB "Turów", a ponadto skała płonna pozostawiana na dole podczas eksploatacji rud mie
dzi oraz masy skalne powstające podczas eksploatacji surowców skalnych. 

3. SKŁADOWANIE ODPADÓW W GÓROTWORZE 
W TYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH 

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów jest forma składowania odpadów w górotworze w tym 
w podziemnych wyrobiskach górniczych . 

Generalnie zakres takiej działalności regulują: 
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) z dnia 4 lutego 1994 roku. 
- Ustawa Prawo o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. 

W stosunku do lat wcześniejszych działalność ta została w naszym kraju poddana znacznym 
zmianom prawnym w nowych ustawach lub w nowelizowanych ustawach wcześniejszych. 

Zmiany te spowodowało przystąpienie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej oraz transpo
zycja dyrektyw unijnych do prawodawstwa polskiego. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w rozdziale 4 zatytułowanym "Koncesje oraz 
regulowana działalność gospodarcza" w art. 46 ust. l mówi o konieczności uzyskania koncesji na 
między innymi taką działalność gospodarczą jak składowanie odpadów w podziemnych wyrobis
kach górniczych, odsyłając jednocześnie w ust. 2 tegoż samego artykułu do przepisów odrębnych 
ustaw określenie szczegółowego zakresu i warunków przedmiotowej działalności. 
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Bardzo istotne zmiany w zakres prawny dotyczący omawianego zagadnienia wniosła nowela 
z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy- Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpa
dach (Dz. U. Nr 90, poz. 758). 

Najważniejsze zmiany, jakich dokonała ta nowela w Prawie geologicznym i górniczym to: 
- wprowadzenie już bezpośredniego zapisu w art. l ust. l pkt 2a, że ustawa określa zasady i wa

runki składowania odpadów w górotworze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 
wprowadzenie definicji składowiska podziemnego w art. 6 pkt 15: "składowiskiem podziem
nym jest górotwór. w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym odpady są unieszkodliwia
ne przez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach 
górniczych"; 
wprowadzenie obowiązkowego ustalenia formy i wielkości zabezpieczenia roszczeń, mogących 
powstać wskutek wykonywania działalności polegającej na składowaniu odpadów w górotwo
rze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, w kontekście art. 17 ust. l; 
uszczegółowienie wniosku składanego o koncesję na składowanie odpadów art. 21 i 23a zwła
szcza w zakresie określenia: typu składowiska ,rodzaju i ilości odpadów, zakresu i sposobu mo
nitorowania składowiska oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących składowa
nia odpadów organowi koncesyjnemu; 
odmowy udzielenia koncesji jeżeli istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomi
cznie możliwość odzysku lub możliwość unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż skła
dowanie; 

- konieczności wykonania dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydro
geologicznych w związku ze składowaniem odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych 
art. 42 ust. l pkt e oraz ust. 3 pkt 4; 

- konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla składowania odpadów w pod
ziemnych wyrobiskach górniczych art. 43 ust. l pkt 4; 

- wprowadzenie nowego Działu lila w Pgg zatytułowanego "Składowanie odpadów w górotwo
rze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych"; 

- obowiązek uiszczenia opłaty koncesyjnej przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na skła
dowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych art. 85 ust. l pkt 3. 
Odrębnego omówienia wymaga wprowadzony Dział IIIa do Pgg, który zawiera 5 nowych ar

tykułów od 82b do 82f. Szczególnie ważne jest obligatoryjne zobowiązanie w art. 82b ust. 2 Mi
nistra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe wy
magania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie loka
lizacji, eksploatacji i zamknięcia oraz zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych skła
dowisk, uwzględniając uwarunkowania geologiczne. 

Z ustawy wynika, że zabrania się składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobis
kach górniczych, odpadów: 
l) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% 

masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów; 
2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopal

nych; 
3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych; 
4) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycz

nej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nie
znane; 

5) takich jak opony, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 
1400 mm; 

6) innych, które w warunkach składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gór
niczych, mogą podlegać niepożądanym zmianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym. 
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Zabrania się również rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi 
substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowa
nia na składowiskach podziemnych. 

Dla ujednolicenia zasad gospodarowania odpadami wynikających z Pgg z Ustawą o odpadach 
zobowiązuje się przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów w gó
rotworze. w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych do zatrudnienia osoby posiadającej świa
dectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane na podstawie us
tawy o odpadach a także do przestrzegania innych szczególnych przepisów ustawy o odpadach. 

Oczywistym jest, że do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobis
kach górniczych, stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu górniczego . 

Istotnym dla funkcjonowania przemysłu wydobywczego jest fakt, że przepisów omawianego dzia-
łu nie stosuje się do składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych: 

niezanieczyszczonej gleby; 
kopalin; 
odpadów obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, pochodzących z po
szukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, ich wydobywania i przeróbki. 
Na bazie wcześniej omawianego upoważnienia wynikającego z art. 82b ust. 2 Pgg Minister do 

spraw środowiska wydał 16 czerwca 2005 roku stosowne rozporządzenie w sprawie podziemnych 
składowisk odpadów. 

Rozporządzenie reguluje: 
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy podziemnych składo
wisk odpadów w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia; 
zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk. 
W rozporządzeniu wprowadzono szereg rygorów w zakresie lokalizacji składowisk podziem

nych dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 
Wyboru lokalizacji składowiska podziemnego dokonuje się na podstawie wyników zawartych 

\·dokumentacji hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej, określającej szczegółowo omó-· 
wione w rozporządzeniu warunki charakteryzujące wybrane formacje geologiczne, w związku ze 
składowaniem określonych grup odpadów. 

Ponadto składowisko podziemne lokalizuje się w formacjach geologicznych zapewniających od
powiednie warunki, w szczególności do usytuowania komór do składowania odpadów, filarów och
ronnych oraz zaplecza techniczno-eksploatacyjnego. 

Jak już wcześniej sygnalizowano opisywana działalność podlega w pełni rygorom Prawa geo
logicznego i górniczego a więc przedsiębiorca ,który uzyskał koncesję na działalność związaną z ze 
składowaniem odpadów w górotworze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych musi przed 
rozpoczęciem działalności sporządzić stosowny plan ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie przez właś
ciwego miejscowo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. 

Plan ruchu musi być sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Minis
tra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, gdzie do
kładnie omówiono wymagania dotyczące zarówno części podstawowej i szczegółowej planu ruchu 
dla składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Jak z powyższych wywodów prawnych wynika budowa jak i późniejsza eksploatacja a także 
zamknięcie składowiska podziemnego nie jest sprawą prostą i wiąże się z dużymi kosztami. 

Dlatego też do chwili obecnej mimo wielu dyskusji na ten temat wydano tylko 4 koncesje Fol
skiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. na składowanie odpadów w złożach gazu ziem
nego i ropy naftowej i to jeszcze za rządów wcześniej obowiązujących przepisów prawnych. 

Wszystkie ww. koncesje dotyczą składowania głównie odpadów powstających przy poszuki
waniu, wydobywaniu , fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin a także odpadów 
z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla i olei 
odpadowych. 
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4. ODZYSK ODP ADÓW W F ODZIEMNYCH TECHNIKACH GÓRNICZYCH 

Biorąc pod uwagę podziemne zakłady górnicze zdecydowana większość odpadów innych niż włas
ne wykorzystywana jest w kopalniach węgla kamiennego. W 2005 roku zagospodarowano w ten 
sposób 2,8 mln ton odpadów (w roku poprzednim 3,2 mln ton). Z uwagi na wymóg spełnienia pew
nych określonych funkcji, takich jak stabilizacja górotworu lub też izolacja wyrobisk , w podziem
nych technikach górniczych zastosowanie znajdują tylko wybrane rodzaje odpadów, z uwagi na ich 
właści waści. 

Odpady wykorzystywane w kopalniach węgla kamiennego pochodzą przede wszystkim z ener
getyki zawodowej. W klasyfikacji odpadów zostały zaliczone do grupy 10., tj. odpadów nieorgani
cznych z procesów termicznych. 50% zagospodarowanych odpadów to mieszaniny popiołów lot
nych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (100182), oprócz te
go wykorzystuje się popioły lotne ze spalania węgla (100102)- 37,3% i inne odpady grupy 10., 
a także odpady z przeróbki węgla z innych zakładów górniczych (010412). 

W zakładach górniczych eksploatujących rudy miedzi również prowadzony jest odzysk odpa
dów w podziemnych technikach górniczych, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. W 2005 ro
ku poddano odzyskowi 0,4 mln ton odpadów. W ponad 75% były to żużle szybowe i granulowane 
z hutnictwa miedzi (kod 100608). Pozostałe wykorzystywane odpady należały również do grupy 10. 
(żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowa
dzania odpadów paleniskowych), a także do grupy 12. (zużyte materiały szlifierskie) i 19. (szlamy 
z fizykochemicznej przeróbki odpadów) . Żaden z wykorzystanych odpadów nie zaliczał się do od
padów niebezpiecznych. 

W drugim półroczu 2005 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o odpadach, która w znaczący spo
sób dotknęła przemysł górniczy. W nowelizacji z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o odpadach, któ
ra weszła w życie 13 października 2005 roku (ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 175, poz. 1458), 
nastąpiła zmiana zapisów, które określają przypadki wyłączenia z zapisów ustawy mas ziemnych 
lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z prowadzeniem eksploatacji kopalin. 
Dużo większe konsekwencje ma zmiana artykułu 13 Ustawy, który w aktualnym brzmieniu wpro
wadza zakaz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami . W przy
padku górnictwa podziemnego odpady wykorzystywane są w podziemnych technikach górniczych, 
co po zmianie przepisów stało się niemożliwe, ponieważ wyrobiska górnicze nie są ani instala
cjami ani urządzeniami w rozumieniu aktualnych przepisów prawa. Nowela ustawy zobowiązała 
Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia, które określi rodzaje odpadów oraz warunki ich 
odzysku w procesach odzysku R14 i R15 poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając właści
wości tych odpadów (art. 13 Ust. 2a ustawy o odpadach). Rozporządzenie takie ukazało się w Dzien
niku Ustaw Nr 49, poz. 356 z 2006 roku. W rozporządzeniu zostały uwzględnione m.in. zagadnie
nia odzysku odpadów w wyrobiskach podziemnych, w kategorii "Wykorzystanie w podziemnych 
technikach górniczych". Zgodnie z tytułem rozporządzenie wymienia rodzaje odpadów, które mo
gą zostać poddane odzyskowi w danej kategorii, a także określa warunki odzysku tych odpadów. 

Do podziemnych technik górniczych, w których wykorzystywane są odpady, zaliczyć można: 
- podsadzkę hydrauliczną i samozestalającą; 
- doszczelnianie zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawa-

łem stropu; 
- profilaktykę przeciwpożarową i budowę korków izolacyjnych; 
- likwidację zbędnych wyrobisk górniczych, w tym szybów; 
- wzmocnienie i stabilizację wyrobisk górniczych. 

Z uwagi na wymóg spełnienia pewnych określonych funkcji, takich jak stabilizacja górotworu 
lub też izolacja wyrobisk, w podziemnych technikach górniczych zastosowanie znajdują tylko wy
brane rodzaje odpadów, ze względu na ich właściwości . 
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W rozporządzeniu wymieniono 26 rodzajów odpadów wraz z podaniem ich kodu, które mogą 
być wykorzystywane w podziemnych technikach górniczych, przy czym w kilku przypadkach na
stąpiło zawężenie rodzaju odpadów w stosunku do listy odpadów zawartej w rozporządzeniu Mini
stra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, na co wskazuje skrót 
"ex" umieszczony przed kodem. Wśród odpadów dopuszczonych do wykorzystania jest 12 rodza
jów odpadów z grupy Ol. (odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i che
micznej przeróbce rud oraz innych kopalin), 8 rodzajów odpadów z grupy 10. (odpady z procesów 
termicznych), l rodzaj odpadu z grupy 12. (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej 
obróbki powierzchni metali), 2 rodzaje odpadów z grupy 17. (odpady z budowy, remontów i de
montażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) a także 3 rodzaje odpadów z grupy 19. 
(odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych) . Żaden z wymienionych wyżej rodza
jów odpadów nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od momentu wejścia w życie przedmiotowego rozporządze
nia właściwy organ ochrony środowiska będzie mógł wydawać zezwolenie na taką formę odzysku 
odpadów jedynie w sytuacji, gdy wnioskowany rodzaj odpadu został umieszczony w załączniku do 
rozporządzenia. W przeciwnym razie zezwolenie nie będzie mogło być udzielone. 

Może się wydawać, że warunki odzysku odpadów w podziemnych technikach górniczych, takie 
jak prowadzenie działalności z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz warunków lokalnych, 
w sposób nie powodujący pogorszenia jakości wód podziemnych, zostały określone bardzo ogól
nie. Należy jednak pamiętać, że jest to działalność prowadzona w ruchu zakładu górniczego, a więc 
podlegająca przepisom Prawa geologicznego i górniczego. Uzyskanie zezwolenia na odzysk nie 
decyduje jeszcze, czy dany odpad będzie mógł być wprowadzony do podziemnych wyrobisk górni
czych. Konieczne jest przede wszystkim ujęcie takiej działalności w planie ruchu zakładu górnicze
go, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie planów 
ruchu. Między innymi powinien zostać określony sposób i zakres badania wód kopalnianych, który 
umożliwi ocenę ich jakości (wykazanie spełnienia warunku niepogarszania jakości wód podziem
nych). Działalność nie może również stwarzać zagrożeń dla pracowników, a więc przede wszyst
kim musi być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod
ziemnych zakładach górniczych. Z powyższej analizy wynika, że ostateczną decyzję w tej sprawie 
będzie podejmował dyrektor właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego. 

Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów oraz warunków ich odzysku w procesach odzys
ku Rl4 i Rl5 poza instalacjami i urządzeniami stanowi nowość w polskim systemie prawnym, dla
tego też dopiero wraz z upływem czasu będzie można ocenić, w jaki sposób wpłynie ono na gospo
darkę odpadami w naszym kraju. 

Jak już wcześniej wspomniano, oprócz uzyskania wymaganych przepisami ustawy o odpadach 
zezwoleń, w przypadku stosowania odpadów w podziemnych technikach górniczych konieczne jest 
spełnienie dodatkowych rygorów technicznych, w celu zachowania bezpieczeństwa pracy i ochro
ny środowiska przy prowadzeniu ruchu zakładu górniczego. 

Dlatego też wszelkie formy odzysku a w tym wykorzystania jakichkolwiek odpadów w pod
ziemnych technologiach zakładów górniczych w ramach ruchu zakładu górniczego wymagają uję
cia w planie ruchu (w dodatku do planu ruchu) i zatwierdzenia przez właściwego terytorialnie dy
rektora okręgowego urzędu górniczego. Sposób postępowania w takim przypadku określają przepi
sy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze do tej 
ustawy. 

Przy sporządzaniu planu ruchu (dodatku do planu ruchu) pomocne dla przedsiębiorcy, pomimo 
że nie obowiązujące, powinny być kryteria techniczne i organizacyjne, które były opracowane w Wyż
szym Urzędzie Górniczym i są wykorzystywane w górnictwie od 1997 roku (spełnienie warunku 
dotyczącego właściwości odpadów i warunków lokalnych). 

406 
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New Legal Regulations on Waste Management in Extractive Industries 

This publication gives a description of the last amendment of the act on waste and its executive or
dinances that regulate recovery of wastein the underground mining techniques. Moreover, it gives 
an overview of the last amendment to the ordinance on operation plans of the mining plans, which 
is an executive regulation for the Geological and Mining Law. 

The basie provisions of the Directive 2006/21/EC of the Buropean Parliament and of the Coun
cil of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries are outlined due to great 
significance of changes that will be introduced to Polish legislation after i ts transposition. 

Recenzent: dr inż. Zbigniew Piotrowski 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Optymalizacja składu mieszaniny odpadów przemysłowych 
stosowanych w technologii doszczelniania zrobów zawałowych 

Franciszek Plewa, Marcin Popczyk, Zdzisław Mysłek 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: Jednym z wiodących wytwórców odpadów przemysłowych w Polsce jest ener
getyka oparta w głównej mierze na spalaniu węgla. W czasie tego procesu powstają odpady do któ
rych możemy zaliczyć popioły, żużle oraz produkty procesów odsiarczania spalin. Jednym z kie
runków zagospodarowania tych odpadów jest ich gospodarcze wykorzystanie w podziemiu kopah'l 
do doszczelniania zrobów zawałowych. Jak potwierdza wieloletnia praktyka oraz prowadzone bada
nia w tym zakresie, wykorzystanie hydromieszanin sporządzonych na bazie popiołów lotnych do 
doszczelniania zrobów zawałowych przyczynia się w sposób znaczący do poprawy bezpieczeństwa 
oraz warunków pracy. W referacie przedstawiono szczegółowy algorytm doboru mieszaniny popio
łowo-wodnej do doszczelniania zrobów zawałowych uwzględniający wszystkie znaczące elementy 
takie jak infrastrukturę instalacji, własności fizyczne odpadów, kryteria oceny, oraz oddziaływanie 
na środowisko. Algorytm ten pozwala racjonalne i efektywne wykorzystać odpady drobnofrakcyj
ne przy doszczelnianiu zrobów zawałowych zgodnie z potrzebami górnictwa podziemnego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagospodarowanie odpadów, hydrotransport 

l. WSTĘP [l], [6] 

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów powstających w Polsce. W la
tach 2000-2004 roku ilość odpadów wytworzonych przez zakłady przemysłowe kształtowała się 
na podobnym poziomie wynoszącym od 118 do 125,5 mln ton, z czego 93,2+97,3 mln ton zostało 
wykorzystane gospodarczo (tab. l). Odpady stałe najczęściej składowane są na składowiskach po
wierzchniowych, a płynne w otwartych lub zamkniętych zbiornikach. Taki sposób postępowania 
determinuje konieczność wydzielania znacznych powierzchni terenu pod składowiska oraz stwarza 
wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego, związanych z przenikaniem do gleby i wód grunto
wych różnych związków chemicznych lub zanieczyszczeniem powietrza będącym następstwem 
pylenia. 

Niepokojące jest, że zakłady najsilniej obciążające środowisko odpadami przemysłowymi naj
częściej są skoncentrowane na małej przestrzeni, czego przykładem jest województwo śląskie. Bio
rąc powyższe pod uwagę, podstawowym kierunkiem ochrony środowiska przed odpadami dla ta
kich rejonów powinno być gospodarcze ich wykorzystanie. 

Podstawowymi gałęziami gospodarki, w których masowo powstają odpady przemysłowe są gór
nictwo węgla, przemysł energetyczny i hutnictwo. 

Znaczący udział wśród odpadów przemysłowych stanowią odpady powęglowe z kopalnianych 
zakładów przeróbczych, odpady z procesów flotacji w górnictwie metali nieżelaznych, oraz po
pioły lotne i żużle z sektora energetycznego. Energetyka zawodowa zmniejszając emisję tlenków 
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siarki do atmosfery (przy zastosowaniu metod odsiarczania) zmniejsza zanieczyszczenie powietrza 
ale powoduje powstawanie dodatkowych ilości odpadów stałych - produktów odsiarczania. Odpa
dy pochodzące ze spalania węgla, są trzecim pod względem wielkości po odpadach przeróbczych 
węgla i flotacji rud metali nieżelaznych rodzajem odpadów wytwarzanych w Polsce. W latach 2000-
-2004 ilość wytworzonych odpadów paleniskowych z węgla wynosiła 65,3 mln ton, co stanowi 
około 10,7% odpadów ogółem, przy czym ilość popiołów lotnych w tych odpadach wynosiła 22,1 
mln ton, a mieszanin popiołowo-żużlowych 43,2 mln ton (tab. 2). 

Spośród istniejących metod zagospodarowania odpadów paleniskowych, a w szczególności po
piołów lotnych ze spalania węgla do ważniejszych należy zaliczyć ich wykorzystanie w techno
logiach górniczych. 

Tabela l. Produkcja oraz gospodarka odpadami przemysłowymi w [mln Mg] w Jatach 2000-2004 [6] 
T bl l P d d f. d . l . [ '11 ] . 2000 2004 [6] a e ro uct10n an management o m ustna was te m mt . tonnes m - years 

Unieszkodliwione 

Lp. Rok 
Odpady 

Wykorzystane 
Czasowo 

wytworzone magazynowane 
Razem 

W tym 
składowane 

l. 2000 125,5 96,5 22,3 25 ,1 3,9 

2. 2001 123,8 96,8 20,5 23,9 3,1 

3. 2002 118,0 93 ,2 17,1 20,8 4,0 

4. 2003 120,5 95,3 16,0 21,7 3,5 

5. 2004 124,0 97,3 17, l 22,6 4,1 
l 

Tabela 2. Produkcja odpadów paleniskowych w [mln Mg] w latach 2000-2004 [6] 
Table 2 Production of combustion wastein [mili tonnes] in years 2000-2004 [6] 

Odpady 
Popioły 

Mieszaniny 
Mieszaniny popiołów 

Lp. Rok paleniskowe 
lotne 

popiołowo-
i produktów odsiarczania 

razem żużlowe 

l. 2000 16,8 4,6 9,1 3, l 

2. 2001 16,2 5,2 8,6 2,4 

3. 2002 14,7 4,0 8,1 2,6 

4. 2003 16, l 4, l 8,6 3,4 

5. 2004 16,7 4,2 8,8 3,7 
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2. ZAGOSPODAROW ANIE ODPADÓW DROBNOFRAKCYJNYCH 
W PODZIEMNYCH TECHNOLOGIACH GÓRNICZYCH [l] 

Wykorzystywanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla w podziemnych technolo
giach górniczych ma już określone procedury i przebiega w sposób ustalony, a zastosowanie tych 
odpadów związane jest z następującymi zagadnieniami: 
- ochroną powierzchni (rozumianą jako ochrona przed składowaniem powierzchniowym odpa

dów jak również ochrona przed wpływami eksploatacji górniczej); 
- ograniczeniem zmian stanu naprężeń w górotworze; 
- izolacją (izolacja wyrobisk górniczych przed wypływem metanu oraz innych gazów i wody, ba-

riery izolacyjne wokół miejsc lokowania odpadów); 
- względami technologicznymi (wybrany system eksploatacji i likwidacji zrobów); 
- lokowaniem bądź składowaniem odpadów. 

W realizacji wymienionych zagadnień z użyciem odpadów drobnoziarnistych można wykorzy
stać technologie górnicze takie jak: podsadzkę zestalaną, doszczelnianie zrobów zawałowych, wypeł
nianie zbędnych pustek i wyrobisk, budowę korków i tam podsadzkowych, izolowanie pól pożaro
wych, likwidację szybów i szybików. Najbardziej rozpowszechnioną w kopaniach węgla techno
logią z wykorzystaniem odpadów drobnofrakcyjnych jest doszczelnianie zrobów zawałowych. 

3. ALGORYTM DOBORU OPTYMALNEGO SKŁADU MIESZANINY 
DLA OKREŚLONEJ TECHNOLOGII GÓRNICZEJ [2], [3] 

Mimo powszechności wykorzystania odpadów drobnofrakcyjnych w procesach produkcyjnych gór
nictwa węgla kamiennego należy zwrócić uwagę na niejednorodność poszczególnych materiałów 
drobnoziarnistych pochodzących z różnych zakładów energetycznych wynikającą głównie z różnic 
w technologii spalania oraz odsiarczania. Różnorodność ta powoduje dużą zmienność własności fi
zyko-mechanicznych hydromieszanin sporządzanych z drobnoziarnistych odpadów oraz możliwą 
zmianę w czasie tych właściwości. Dlatego też, dla optymalnego wykorzystania własności posz
czególnych odpadów drobnofrakcyjnych niezbędny jest dobór jakościowo-ilościowy komponentów 
mieszaniny dla wybranej technologii górniczej. 

Dobór ten powinien być stosowany już na etapie projektowania instalacji i oparty o szczegóło
wy algorytm. w którym należy uwzględnić przede wszystkim: 
- rodzaj i własności popiołów lotnych przeznaczonych do zastosowania w podziemnych technolo

giach; 
- rodzaj i własności innych odpadów przemysłowych (reagips, odpady flotacji, inne) przeznaczo-

nych jako dodatek do mieszaniny popiołowo-wodnej; 
- charakterystykę infrastruktury kopalnianej oraz systemów eksploatacyjnych; 
- parametry istniejącej (projektowanej) instalacji hydrotransportu; 
- wymagania (parametry wydajnościowe, fizyko-mechaniczne) dotyczące wybranej technologii 

górniczej . 
Przystępując do realizacji zagadnienia doboru materiałów do zastosowania np. przy doszczel

nianiu zrobów zawalowych należy uwzględnić kryteria, które muszą być spełnione, aby oczekiwa
ne efekty związane z zastosowaniem tej technologii zostały osiągnięte . Część tych wymagań okreś
lona jest w PN-G/11 O 11:1998, jednak jak pokazuje praktyka są one nie pełne i nie wystarczające. 
Na podstawie wieloletnich badaniach laboratoryjnych oraz prób na skalę przemysłową możliwe 
jest sformułowanie dużo pelniejszych kryteriów odnoszących się do mieszanin popiołowo-odpa
dowo-wodnych wykorzystywanych w podziemiach kopalń. Pierwszym etapem doboru jest okreś
lenie wymaganej wydajności instalacji hydrotransportu. 
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Zbiorniki sztuczne w przeważającej części mają regularne kształty i ściany wykonane z ma
teriałów utwardzonych - betonowych. Są wypełnione wodą lub uwodnionymi szlamami z proce
sów technologicznych. Wykonano je dla potrzeb przemysłowych. Zbiorniki sztuczne zajmują róż
ną powierzchnię, a ich kubatura waha się od 3200 m3 do 175 000 m3

• Zbiorniki te zasilane są w spo
sób naturalny przez opady atmosferyczne. Wielkość tych opadów ma pośrednie przełożenie na za
wodnienie kopalni ponieważ dopływy wód do kopalni są sumą wielu składowych, w tym wód po
chodzących ze sczerpywania zasobów statycznych poziomów karbońskich, wód pochodzenia infil
tracyjnego nadkładu , wód dalekiego krążenia i wód podsadzkowych. Wody dopływają zarówno z wy
łączonej z eksploatacji partii północnej jak i z aktualnie eksploatowanej partii południowej złoża. 
Natężenia przepływów/wypływów mierzone są na bieżąco w 28 punktach na różnych poziomach 
natomiast wszystkie ujęte wody doprowadzane są do jednego systemu odwadniania przy szybie ,,Roź
dzieński" z zachowaniem podziału na wody słabo (z poziomu 580 m) i silniej zmineralizowane (z po
ziomu 630 m), skąd odprowadzane są na powierzchnię dwoma niezależnymi ruroc iągami . Zbiorczą 

charakterystykę dopływu wód kopalnianych przedstawia tabela l . 

2 .2 . Charakterystyka jakościowa wód 

Eksploatowane złoże w KWK "Wieczorek" pod względem hydrogeologicznym ma strukturę ot
wartą. Wody powierzchniowe poprzez małej miąższości przepuszczalny nadkład, wchodzą w uk
ład hydrologiczny z wodami karbońskimi stopniowo wysładzając je. Wody genetycznie czyste moż
na spotkać jedynie na dużych głębokościach, gdzie pozostały jeszcze wody reliktowe. Wody kar
bońskie są wodami zmineralizowanymi, mineralizacja ich waha się w granicach od 1,694 g/dm3 

(p. p. 48) do 146,230 g/dm3 (p. p. 37b). Silnie zmineralizowane wody dopływają głównie z warstw 
porębskich do wyrobisk w pokładzie 620. Do głębokości 450 m występują wody o mineralizacji do 
5 g/dm3 poniżej tego poziomu mineralizacja wzrasta. 

Wody karbońskie są słabo alkaiczne, o bardzo wysokiej przewodności i również pod tym 
względem poziom 450 m wody te różnicuje . Powyżej tego poziomu przewodność wód jest poniżej 
l O mS/m i rośnie z głębokością do wartości 160-180 mS/cm. Generalnie stwierdza się, że są one 
ubogie w żelazo i mangan, wielkość tych związków waha się najczęściej poniżej l mg/dm3 nato
miast w wodach tych powszechnie występują brom i jod. Z tym, że stężenie jodu praktycznie utrzy
muje się na stałym poziomie - maksymalnie 4,8 mg/dm3

, natomiast zawartość bromu wzrasta wraz 
z głębokością od O, 13 do l mg/dm3

. 

Tabela 2. Wskaźniki zanieczyszczeń wód dołowych [8) 
T bl 2 l d f II . f d d [8] a e n exes o po utwns o un ergroun waters 

Wlot do osadników Wylot z osadników 

Kwartał 504 er Z n Zawiesina 504 er- Z n Zawiesina 

[mg/l) [mg/l] [mgliJ [mgli) [mg/l] [mg/l] [mgliJ [mgli] 
I 1336,0 5044,3 O,OI9 805,6 1366,3 5044,5 0,055 13,7 
II 1306,0 5959,0 0,037 I 138,8 I273,6 5988,5 0,043 I2,5 
m 1041,4 5841,0 0,031 646,0 991,0 5855,8 0,031 15,7 
IV 1041,3 6372,0 0,087 1301,3 1067,4 6372,0 0,079 I 1,2 

Rok l 179,3 5824,5 0,045 990,6 1174,3 5835,3 0,053 13,2 

Wody kopalniane monitorowane są i badane także pod katem obecności w nich pierwiastków 
metali ciężkich, szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. W zakresie prowadzonych 
badań oznacza się m.in.: Zn, Pb, Cr, Cu, Ni i Cd. Spośród wymienionych pierwiastków w zwięk-
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szonych ilościach pojawiły się w wodach kopalnianych KWK "Wieczorek" jedynie cynk i ołów. 
Wody o podwyższonej zawartości cynku występują głównie w zrobach pokładów 501 i 510 w pół
nocno-zachodniej części obszaru górniczego gdzie w wyniku intensywnej eksploatacji płytko zale
gających, grubych pokładów wody powierzchniowe miały korzystne warunki do infiltracj i razem 
ze szkodliwymi pierwiastkami występującymi na pobliskim wysypisku poprodukcyjnym, osadni
kach technologicznych i hałdach zawierające cynk i ołów z Huty Metali Niezależnych "Szopienice". 

Podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń wód dołowych (spływających do chodników wodnych 
na poziomie 630 m) zanotowane na wlocie i wylocie basenów 1-4 osadników przy szybie ,,Roź

dzieński" przedstawiono w tabeli 2. 
Wartości tych wskaźników odpowiadają normie, za wyjątkiem stężenia siarczanów (Załącznik 

nr 3, Tabela II Rozporządzenia MŚ z 19.11.2002 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi). 

Aby określić parametry wód kopalnianych ich wpływ na człowieka i środowisko woda dołowa 
poddawana jest systematycznie analizie wskaźników także w różnych innych miejscach kopalni. 
W czasie tych badań określa się 6 głównych wskaźników zanieczyszczeń, tzn. BZT5, ChZT, 504 , 

Cr--i Zn oraz zawiesinę i tak np. podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń wód dołowych z poziomu 
580 dopływających do basenu nr 5 przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń wód dołowych z poziomu 580 [8] 
f II f d d . h l l [8 Table 3. Main indexes o · po utions o un ergroun waters wit eve 580 l 

Kwartał BZT5 ChZT so4 CI- Z n Zawiesina 
[mgliJ [mgli) [mg/l] [mg/l) [mgli] [mg/l) 

I 3,2 25,8 966,0 772,9 0,072 12,0 
II 2,6 23,3 933,4 755,2 0,415 12,7 
III 2,7 31,8 887,3 811,4 0,291 11,9 
IV 3,0 24,6 947,7 770,0 0,260 10,9 

Rok 2005 2,9 26,0 938,1 774,7 0,248 12,0 

Poza wymienionymi wcześniej badaniami wody kopalniane objęte są również kontrolą radio
metryczną. Próby pobierane są z wód odprowadzanych do potoku Bolina Południowa I, a także 
z wód pobranych w wyrobiskach dołowych jako zbiorcze pochodzące z większego fragmentu pola 
lub z konkretnego wycieku, np. z uskoku. Analiza wody zgromadzonej w zbiornikach powierzchnio
wych i wody wypływającej z wyrobisk znajdujących się powyżej poziomu 630 m wykazała, iż nie 
są one radonośne. Natomiast podwyższoną radoczynność stwierdzono w wodach dopływających 
z warstw porębskich w południowej partii złoża w wyrobiskach pokładu 620, w strefie głębokości 
pomiędzy 630 a 730 m. 

Pomiary stężenia izotopów radu 226Ra i 228Ra w wodach wykonano metodą ciekłych scyntyla
torów w oparciu o procedurę BR-3/1-001. Na ich podstawie stwierdzono, że badanewode nie prze
kraczają poziomu inspekcyjnego wynoszącego 300 kBq/m3

, co oznacza, że nie stanowią zagroże
nia radiologicznego. Szczegółowe wyniki tych badań przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Stężenia izotopów radu w wodach kopalnianych [8] 
T bl 4 C f d . . . [8) a e oncentratwn o ra on 1sotope m mmmg waters 

w'Ra [kBq/mj) mRa [kBq/m'] 
Poziom 580 0,006 ± 0,003 <0.3 
Poziom 630 < 0,010 < 0,05 

Woda na zrzucie 0,026 ± O,QlO < 0,05 
Osadnik < 0,005 < 0,04 
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W próbce wody pobranej na zrzucie do potoku Bolina Płd. zanieczyszczeń, w postaci izotopów 
radu też nie stwierdzono. Przeprowadzona analiza wykazała zatem, iż badane wody kopalniane nie 
stanowią zagrożenia radiologicznego dla środowiska naturalnego. 

2.3. Źródła zaopatrzenia kopalni w wodę 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia kopalni w wodę do celów przemysłowych są wody dołowe ko
palni uzupełniane zasobami wody z sieci wodociągowej. Roczny bilans wód dołowych wypompo
wywanych na powierzchnię przez KWK "Wieczorek" sporządzony jest na podstawie czasu pracy 
pomp głównego odwadniania, z którego wynika, iż średnia ilość wody wypompowywana na po
wierzchnię w okresie między rokiem 2000 a 2004 wynosiła około 13 m3/min (tab. 5). Z przeprowa
dzonych badań wynika również, że aż 75c:'o z tych wód stanowią wody o wyższym stopniu zasole
nia, które są wykorzystywane do celów kopalnianych lub wprost zrzucane do rzeki, natomiast 151Jr 
stanowią wody o małym stopniu zasolenia, praktycznie w całości zużywane na potrzeby kopalni. 

Tabela 5. Bilans wody dołowej [8] 
T b! 5 B l f d d [8] a e a ance o un ergroun wat er 

Rok 
Wody o wyższym stopniu Wody o małym stopniu Ogółem kopalnia- główne 

zasolenia [m3/min] zasolenia [rn3/rnin] odwadnianie [m3/min] 
2002 9,976 3,558 13,534 
2003 10,073 3,776 13,849 
2004 10,288 3,156 13,444 
2005 9,581 2,597 12,178 

Srednia 9,979 3,272 13,251 

Zapotrzebowanie kopalni w wodę pitną realizowane jest z sieci wodociągowej na podstawie 
umowy z jej właścicielem Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz za po
średnictwem Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach i Przedsiębiorstwa Robót In
żynieryjnych S.A. Holding w Katowicach. 

Woda pobierana z sieci wodociągowej zużywana jest zarówno do zaspokojenia potrzeb socjal
no-bytowych pracowników kopalni jak również dla potrzeb przemysłowych. W drugim przypadku 
wynika to z braku możliwości wykorzystania w pełni wód dołowych do tych celów. 

Z obserwacji i odczytów wodomierzy wody pitnej można określić jej sumaryczne zużycie, z któ
rego wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat na kopalni zmniejszyło się zapotrzebowanie na wody pitne 
o prawie 90 tysięcy m3

, szczegóły na ten temat przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Sumaryczne zużycie wody pitnej [8] 
Ta b l 6 s . f d . k" [8] e urnmary eonsumptlOn o nn mg water 

Rok Zużycie wody pitnej [tys. m3
] 

2002 323 
2003 252 
2004 234 

2.4. Charakte1ystyka gospodarki ściekowej zakładu 

Kopalnia "Wieczorek" odprowadza ścieki w dwóch kierunkach: do kanalizacji, której właścicielem 
jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach oraz do potoku Bolina 
Fałudniowa I. 
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Do wód powierzchniowych - potoku Bolina Południowa I - są odprowadzane ścieki przemys
łowe wypływające z basenu nr 5 osadników wód dołowych na powierzchni przy szybie ,,Rożdzień
ski", a także słabo zmineralizowane wody dołowe z poziomu 580 m. Przeprowadzona analiza Ja
horatoryjna tych wód pozwoliła określić średnie roczne wartości stężenia zanieczyszczeń ścieków 
przemysłowych i porównać je z obowiązującymi normami (tab. 7) . 

Tabela 7. Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń ścieków przemysłowych [8] 
l l f . f 11 . . . d . l [8] Tab e 7. Annua mean o concentratwn o · po utwns ot m ustna wastes 

L 

i Normy okreś)one przez 
Normy określone 

Stan Wojewodę Sląskiego 
przez MŚ 

dla KWK "Wieczorek" 

BZT5 [mg 02/ll 5,0 12,0 40,0 

ChZT [mg 0/1] 29 ,70 20,0 125,0 

Fosfor ogólny [mg/l] 0,55 - 5,0 

Azot ogólny [mg/l] 4,59 - 30,0 

504 [mg/l] 755,80 900 500,0 

CI- [mgli] 709,10 730 1000,0 

Zn [mg/l] 0,67 2,0 2,0 

Cr [mg/l] 0,05 1,0 1,0 

Cu [mg/l] 0,03 0,5 0,5 

Ni [mg/l] 0,1 0,5 0,5 

Cd [mg/l] O, OJ 0,4 0,4 

Pb [mg/l] O,Q3 0,5 0,5 

Zawiesina [mg/l] 20,50 30,0 20,0 

Uzyskane wyniki wskazują, że odprowadzane z basenu nr 5 osadników wód dołowych przy szy
bie "Roździeński" ścieki przemysłowe spełniają wymagania w zakresie dopuszczalnych wartości 
zanieczyszczeń określonych dla KWK "Wieczorek" przez Wojewodę Śląskiego jak i te wynikające 
z załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warun
ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, za wyjątkiem stężenia siarczanów. 

Z kolei ilość odprowadzanych ścieków bytowych określana jest na podstawie odczytów z wo
domierzy wody pitnej dostarczanej do kopalni przez RPWiK. Na ich podstawie można stwierdzić, 
że średnia ilość odprowadzanych ścieków z KWK "Wieczorek" do wód powierzchniowych w 2005 
roku wynosiła 6467 m3/dobę jest to o około 14mniej niż w latach poprzednich. Stan ten spowodo
wany jest głównie zmniejszaniem się zużycia wody pitnej przez kopalnię, co skutkuje natychmias
towym zmniejszeniem ilości odprowadzanych ścieków. Analiza chemiczna tych ścieków wykazała 
że taka polityka kopalni prowadzi do znacznego wzrostu stężenia zanieczyszczeń w ściekach byto
wych. Fakt ten powoduje, że oczyszczanie tych ścieków staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza dla 
przestarzałej oczyszczalni "Nikiszowiec", która w najbliższym czasie zgodnie z założeniami Miejs
cowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i tak przewidziana jest do likwidacji. Kopalnia 
"Wieczorek" w najbliższych latach zmuszona więc będzie do kierowania swoich ścieków do oczysz
czalni ,,Radocha" i dalej do rzeki Przemszy - co znacznie zwiększy koszty odprowadzania ścieków 
przez kopalnię. 
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3. OCENA ODDZIAŁYWANIA WÓD DOŁOWYCH I KOPALNIANYCH 
NA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO 

3 .l. Oddziaływanie wód dołowych na człowieka 

Analiza oddziaływania wód kopalnianych na człowieka na stanowiskach pracy KWK "Wieczorek" 
przeprowadzona została w oparciu o tak zwaną ocenę ryzyka zdrowotnego metody Folitechniki Śląs
kiej [5], uwzględniającą oddziaływanie szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy na 
organizm ludzki. Analiza ta, pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego nara
żenia i jego następstw. Pozwala także ustalić, w jakim stopniu dany czynnik środowiska pracy mo
że być niebezpieczny dla zdrowia lub życia ludzi , a także wskazać ilu osób dane zagrożenie doty
czy i jakie działania oraz środki profilaktyczne należy podjąć, aby ograniczyć istniejący poziom ry
zyka. 

Szacowanie ryzyka zdrowotnego według metody algorytmu zaproponowanego przez Folitech
nikę Śląską [4], polegało na określeniu ryzyka, które jest funkcją czterech parametrów: prawdopo
dobieństwa wystąpienia zagrożeń narażeń (P) , czasu ich ekspozycji (E) , liczby narażonych osób (L), 
prawdopodobiei1stwa strat wskutek narażenia (S), co można zapisać wzorem l: 

R = f(P , E, L, S) (l) 

Natomiast ryzyko zawodowe określone zostało poprzez wyznaczenie wskaźnika ryzyka czyn
ności roboczych [l] (wzór 2) i wskaźnika czasu trwania tych czynności (wzór 3): 

(2) 

(3) 

gdzie: P- prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń przypisane, S- wielkość praw
dopodobnych strat przypisana, T - czas trwania czynności roboczej wykonywany, N- częstość wy
konywania czynności roboczej, n -liczba oceniających ekspertów. 

Z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wynika, że wody kopalniane zwłaszcza z dużych 
głębokości, zawierają dużą ilość związków szkodliwych dla człowieka (głównie metale ciężkie, jo
ny siarczanowe i chlorkowe).Wody kopalniane ze względu na swój skład mogą też mieć drażniący 
charakter na skórę, która często w warunkach górniczych z uwagi chociażby na wysoką tempera
turę pozostaje bez odpowiedniej ochrony. Analizę oceny ryzyka zdrowotnego związanego z oddzia
ływania wód dołowych i kopalnianych na człowieka, przeprowadzono więc przede wszystkim na 
tych stanowiskach pracy w kopalni, które mają z nią bezpośredni kontakt. W ocenę ryzyka dla uch
wycenia faktycznego stanu zagrożenia zaangażowani zostali: pracownicy działu BHP, osoby dozo
ru i sami górnicy zatrudnieni na badanych stanowiskach pracy. 

Przeprowadzając analizę wszystkich stanowisk pracy w KWK "Wieczorek" grupa ekspertÓ\\ 
stwierdziła, że największą styczność z wodą dołową mają pracownicy oddziału MM-l. Jest to od
dział zajmujący się głównym odwadnianiem, a tym samym z uwagi na pełnioną funkcję, pracow
nicy tego oddziału są w największym stopniu narażeni na działanie wód dołowych . W oddziale MM-l 
pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: maszynisty pomp powierzchni, maszynisty pomp pod 
ziemią, szlamiarza osadników i zbiorników powierzchni, szlamiarza pod ziemią oraz monitorzysty 
podsadzkowego, i właśnie te stanowiska zostały w pierwszej kolejności poddane ocenie ryzyka zdro
wotnego. 
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Podstawą oceny ryzyka zdrowotnego na tych stanowiskach były przeprowadzone badania an
kietowe oraz specjalne karty oceny ryzyka czynności roboczych dla każdego z 5 wymienionych 
wcześniej stanowisk pracy. Do opracowania tych kart znacznie przyczynili się sami pracownicy 
oddziału, bezpośredni wykonawcy tych czynności. 

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zdrowotnego metodą Folitechniki Śląskiej można 
zauważyć, że najbardziej narażonym na działania czynników szkodliwych i uciążliwych środowis
ka pracy, jest stanowisko szlamiarza zarówno powierzchniowego jak i dołowego, gdzie w wyniku 
przeprowadzonych analiz składu chemicznego wody stwierdzono występowanie największej kon
centracji pierwiastków i substancji szkodliwych dla zdrowia w tym również tych o ryzyku istotnym 
(tab. 8). Dodatkowo codzienny długotrwałym kontaktem pracowników zatrudnionych na tych sta
nowiskach pracy z wodą kopalnianą, praktycznie przez cały czas trwania zmiany roboczej potęguje 
to zagrożenie, a więc niezbędna jest rotacja w zatrudnieniu na tych stanowiskach bądź zastosowa
nie dodatkowych środków ochronnych. Na pozostałych stanowiskach ryzyko zdrowotne jest akcep
towalne bądź minimalne. 

Tabela 8. Podział stanowisk pracy ze względu na ryzyko zdrowotne 
l CI .fi . f k l . h d h l h . k Tab e 8. asst tcatwn o wonptaces wit re gar to ea t n s 

Ryzyko 
Stanowisko Ranking 

Nieakceptowalne Niepożądane Istotne Akceptowalne Minimalne 
l 

! Maszynista pomp - - - - lO 5 
powierzchni 

Maszynista pomp - - - l 9 4 
pod ziemią 
Szlamia.rz 
osadników 3 7 l 

i zbiorników 
- - -

powierzchni 
Szlamim·z 

. 
pod ziemią 

- - 2 - 8 2 

Monitorzysta - - - 2 8 3 
podsadzkowy 

Przeprowadzona w kolejnym etapie badań ocena ryzyka czynności roboczych umożliwiła wy
znaczone statystycznych miar ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy co po
zwoliło ustalić, iż największe ryzyko związane z obsługą urządzeń głównego odwadniania o pozio
mie istotnym występuje podczas czynności mulenia i szlamowania na stanowiskach monitorzysty 
podsadzkowego i szlamiarza osadników oraz zbiorników powierzchni. Ryzyko to związane jest z: 
przemieszczaniem się ludzi, transportem kołowym wraz z transportem przedmiotów ciężkich, trans
portem ręcznym, oraz kontaktem pracowników z elementami ruchomymi i luźnymi. Na pozosta
łych stanowiskach stwierdzono występowanie ryzyka akceptowalnego i minimalnego, co przedsta
wiono w tabeli 9. 

Podsumowując można powiedzieć, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych 
i porównawczych woda dołowa przy krótkotrwałym kontakcie ze skórą nie powinna powodować 
jej podrażnień u pracowników. Natomiast należy unikać długotrwałego kontaktu z tą wodą ze wzglę
du na jej odczyn alkaiczny (pH 8) i duży ładunek soli 13,7 g/1, który może spowodować zaczerwie
nienia i pękanie skóry a także podrażnienie spojówki oka. Nie należy też dopuszczać do sytuacji, 
aby woda dołowa dostała się do butów lub uległo przemoknięciu ubranie robocze, gdyż praca w ta
kich warunkach może doprowadzić do szeregu infekcji i zmian skórnych. Dyrekcja kopalni po-
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winna wsłuchać się również w apele pracowników i zwrócić uwagę na lepsze wyposażenie ocenia
nych stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej , gdyż obecnie stosowany nie zabezpiecza 
ani komfortu ani bezpieczeństwa pracy (np. przydział tylko jednej pary rękawic roboczych na mie
siąc na stanowisku szlamiarzajest dużym nieporozumieniem). 

Tabela 9. Podzial stanowisk pracy ze względu na ryzyko czynności roboczych 
b 9 Cl .fi f k l . h d . k f k. . .. Ta le ass1 1cat10n o wor cp1aces wlt re gar to ns o wor mg act1v1t1es 

Stanowisko 
Ryzyko 

Ranking 
Nieakceptowalne Niepożądane Istotne Akceptowalne Minimalne 

Maszynista pomp - - 5 2 2 5 
powierzchni 

Maszynista pomp - - 6 2 - 3 
pod ziemią 
Szlamim·z l 

osadników i 
2 3 5 2 

l zbiorników 
- -

powierzchni 
Szlamiarz 

6 l l 4 
pod ziemią 

- -

Monitorzysta - 5 7 l - l l podsadzkowy 

3.2. Oddziaływania wody dołowej na środowisko 

Wody silnie i słabo zmineralizowane KWK "Wieczorek", nawet po częściowym oczyszczeniu 
w oczyszczalni "Nikiszowiec", ze względu na dużą zawartość jonów siarczanowych i chlorkowych, 
a także wysoką mineralizację w znaczący sposób oddziaływają na środowisko naturalne. 

Wpuszczenie ich do potoku Bolina Południowa I, powoduje m.in.: 
- dalszą degradacje rzek, niszczenie okolicznej flory i fauny, i kurczenie się zasobów wodnych; 
- ograniczenie ilości wody przydatnej dla celów gospodarczych i komunalnych, np. rolnictwa i od-

biorców indywidualnych; 
- brak możliwości wykorzystywania większości rzek do celów rekreacyjnych, wędkowania i upra

wiania sportów wodnych; 
podnoszenie dodatkowych kosztów demineralizacji wody rzecznej w zakładach przemysłowych; 
konieczność przeprowadzania częstych remontów urządzeń wodnych (mostów, śluz i kanałów), 
a także instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych na skutek szybszych pro
cesów korozyjnych; 
obniżenie jakości produkowanych wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych, wskutek wy
korzystywanie w procesach technologicznych wód o gorszych parametrach; 

- wzrost kosztów uzdatniania wody na potrzeby ludności i gospodarki. 
Zasolenie wód w rzekach zaznacza się niekorzystnie również w samym środowisku wodnym, 

a także w działalności gospodarczej. Oddziaływanie zasolenia na środowisko wodne polega na ni
szczeniu części mikroorganizmów odpowiedzialnych za samooczyszczenie wód, powodując jedno
cześnie działania likwidacyjne na wrażliwe organizmy m.in. poprzez zwiększenie zanieczyszczeń 
masą organiczną. Podwyższone ilości soli w rzekach może doprowadzić także powstawania warun
ków beztlenowych i związanej z tym procesem degradacji organizmów [7]. 

Według prognoz i szacunków Głównego Instytutu Górnictwa mimo znacznego spadku wydo
bycia węgla do poziomu 100 mln ton zasolenie wód głównych rzek Polski do 2010 roku bez in
westycji w poprawę ochrony wód przed zasoleniem, ulegnie dalszemu znacznemu pogorszeniu. Jest 
to spowodowane koniecznością utrzymywania odwodnienia nawet już z nieistniejących kopalń oraz 
koniecznością eksploatacji węgla na coraz to większych głębokościach . 
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Stan zasolenia głównych rzek Polski może się więc poprawić jedynie w przypadku zastosowa
nia technologii odsalania tj . np. zatłaczania słonych wód z powrotem do górotworu albo poprzez 
wyłączenie części kopalń zrzucających największe ładunki chlorków i siarczanów, łącznie z wyłą
czeniem funkcjonowania ich systemów odwodnienia. Ta druga opcja ze względu na znaczenie węg
la kamiennego w naszej gospodarce narodowej w chwili obecnej jest raczej niemożliwa do zrea
lizowania, w związku z czym sam problem zasolenia rzek przez polskie górnictwo staje się pro
blemem bardzo trudnym do rozwiązania. Nie mniej, jeśli odpowiednie działania nie zostaną podjęte 
już dziś to wody głównych rzek w Polsce jako jedyne w Europie z III klasy czystości spadną do 
wód pozaklasowych [6]. 

Przeprowadzając anal izę wpływu wód kopalnianych na człowieka i środowisko nie sposób nie 
t.adać sobie pytania, co zrobić by zmniejszyć szkodliwe działanie kopalni i lepiej dbać o ochronę 
środowiska naturalnego? Ile kosztuje kopalnię roczne odprowadzanie ścieków? Ile kosztuje dopro
wadzanie wody pitnej i przemysłowej? I czy nie dałoby się lepiej wykorzystać dołowych wódko
palnianych z pożytkiem dla kopalni, człowieka i środowiska? 

Aby odpowiedzieć na te pytania należałoby wprowadzić i wyjaśnić pojęcie oczyszczania i uz
datniania wody oraz tzw. stacji uzdatniania wody dołowej . Jak również przedstawić w oparciu o do
kładną analizę ekonomiczna korzyści lub straty j akie może ona przynieść. 

4. STACJA UZDATNIANIA WODY 

Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wyni
kających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wo
dy jest jej skład [2] . W zależności od wskaźnika, jaki chcemy usunąć w Polsce stosuje się nastę
pujące metody uzdatniania i oczyszczania wody (tab. 10) . 

Tabela !O. Metody uzdatniania wody 
T bl 10 M l d f d . . a e et 10 s o water eon ItJOmng 

i Wskaźniki jakości wody Metoda uzdatniania wody 

Mętność wody_ Filtracja na węglu aktywnym 
Barwa wody Filtracja na węglu aktywnym 
Zapach wody Filtracja na węglu aktywnyminapowietrzanie wody 

Twardość ogólna wody Zmiękczanie wody/odwrócona osmoza 
Zasadowość Dekarbonizacja 

Żelazo Odżelazienie 

Mangan Odmanganianie 

l Chlor Filtracja na węglu aktywnym 
' Chlorki Demineralizacja 

Amoniak Chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym/odwrócona osmoza 
Azotany Chlorowanie 

Siarczany Wymiana jonowalodwrócona osmoza 
Dwutlenek węgla N apowietrzanie/odk\\ aszanie/alkal izacj a 

Utlenialność Filtracja na węglu aktywnymiutlenianie +filtracja 
Węgiel organiczny Filtracja na węglu aktywnym 

Stacja uzdatniania wody jest to zespół urządzeń służących do uzdatniania wody i usuwania z niej 
zawiesin, koloidów, bakterii i innych zanieczyszczeń . Sprawdźmy, więc czy warto ją wybudować 
w KWK "Wieczorek"? 
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Jak już wspomniano wcześniej zapotrzebowanie kopalni w wodę pitną wynosi około 640m3/d , 
i realizowane jest z sieci wodociągowej RPWiK, a także za pośrednictwem Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. Holding w Katowicach. Koszty 
jej pozyskania są wysokie i wynoszą ponad 800 tys . złotych rocznie, co zostało szczegółowo przed
stawione w tabeli 11. 

Tabela 11. Opłaty za wodę pitną [8] 
T hl 11 D . d . k [8] a e ues lor nn mg water 

Wodapitna 

Rok Ilo ść [tys. m3
] Koszt [tys. zl] 

2003 323 932 

2004 252 886 

2005 234 862 

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że roczna ilość odbieranych ścieków przez RPWiK 
przekracza 200 tys . m3

, a koszty za odbiór ścieków to kwoty powyżej 400 tys . złotych, co mniej 
więcej stanowi połowę sumy jaka kopalnia płaci za zakup wody pitnej; szczegóły przedstawiono 
w tabeli 12. 

Tabela 12. Opłaty za odbiór ścieków [8] 
T b! 12 D f f [8] a e ues or acceptance o wastes 

Odbiór ścieków 

Rok Ilość [tys. m3
] Koszt [tys. zł] 

2003 220 440 

2004 216 469 

2005 234 475 

Na podstawie zebranych danych można zauważyć, iż wydatki na zakup wody pitnej i wydatki 
za odprowadzanie ścieków są znaczne i bezpowrotnie stracone. 

Szukając więc argumentów przemawiających za budową stacji uzdatniania wody dołowej na
leży zwrócić uwagę na korzyści jakie ta inwestycja może przynieść kopalni: 
l. Stworzenie niezależnego od RPWiK źródła wody pitnej. 
2. Obniżenie kosztów pozyskania wody do picia. 
3. Obniżenie zrzutu słonych wód do potoku Bolina Południowa I, ładunków chlorków i siarcza

nów, a tym samym opłat z tym związanych. 
4. Uzyskanie z wody dolowej wody spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 września 2000 roku w sprawie warunków, jakie powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000, poz. 937). 
Przytoczone wyżej argumenty faktycznie mogą przemawiać za potrzebą budowy SUWD zwłasz-

cza, że oczyszczalnia, z której kopalnia korzysta jest już przestarzała technicznie i mówi się o jej 
likwidacji. Zanim jednak zdecydujemy się na jej budowę należy wcześniej znaleźć odpowiedzieć 
na ostatnie ważne pytanie, jaką wybrać technologie i ile będzie to kosztować? 
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4.1. Technologia uzdamianiawody 

Odpowiedź na pierwszą część zadanego wcześniej pytania jest stosunkowo prosta, ponieważ "nie 
wyważa się drzwi już otwartych", a zatem wykorzystując doświadczenia projektowe GIG w uzdat
nianiu wody i wykonawcze, np. KWK ,,Pokój", można przyjąć, że najlepszym rozwiązaniem w pro
jektowanej SUWD dla KWK "Wieczorek" byłoby utworzyć instalację, w której składzie będą wy
stępować następujące sekcje: 
I. Wstępnego przygotowania wody. 
II. Filtracji membranowej. 
III. Korekcji składu chemicznego wody i jej dezynfekcji - stacja dozowania chemikaliów oraz sek

cje umiejscowione poza budynkiem, wykorzystujące istniejąca infrastrukturę kopalni. 
IV. Magazynowania i przesyłu wody uzdatnionej. 
V. Unieszkodliwienia koncentratu i wód popłuczkowych z filtrów. 

Procesy membranowe są technikami pozwalającymi na separację zanieczyszczeń na poziomie 
molekularnym lub jonowym. Są to procesy nowe, a ich szybki rozwój obserwuje się na przełomie 
kilku ostatnich lat. 

Zasadnicze korzyści wynikające z zastosowania technik membranowych w porównaniu z uzda
tnianiem konwencjonalnym to: 
- produkcja wody o stałej jakości; 
- znaczne zmniejszenie ilości dodawanych chemikaliów; 
- niższe zużycie energii; 
- zwartość instalacji i możliwość pełnej automatyzacji. 

Poza tym techniki membranowe wykorzystują zjawisko selektywnego przenikania substancji 
zawartych w cieczy przez membranę filtracyjną, dzięki czemu, w zależności od zastosowanej mem
brany, można otrzymać różny stopień usunięcia zanieczyszczeń. 

4.2. Analiza ekonomiczna kosztów budowy SUWD 

Odpowiedź na drugą część postawionego wcześniej pytania jest bardziej skomplikowana i wymaga 
obliczenia następujących elementów: 

a) Koszów pozyskania wody 
Przeprowadzona analiza zapotrzebowania na wodę, wykazała, iż średnia ilość wody niezbędnej do 
funkcjonowania kopalni to 640m3/d, mnożąc to przez ilość dni w roku i przez koszt l m3 wody da
je nam całkowity koszt pozyskania wody, który wyniósł w przypadku KWK "Wieczorek" w 2005 
roku 911 tys. zł/rok. 

l m3 = 3,66 zł+ V AT= 3.90 zł, 
3,90 zł!m3 x 640m3 x 365 dni = 911 tys. zł/rok. 

b) Kosztów eksploatacji instalacji membranowej 
Koszta eksploatacji z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych materiałów i kosztów obsługi: 

2,23 zł/m3 x 640m3/d x 365 dni= 521 tys. zł/rok . 
Z analizy tej wynika, że roczne obniżenie kosztów pozyskania wody wynosiłoby około 390 tys. zł. 

911 - 521 tys. zł= 390 tys . zł. 

c) Kosztów zrzutu wody 
Kopalnia odprowadza do odbiornika powierzchniowego około 4711 tysięcy m3/d wody dołowej 
o stężeniu chlorków i siarczanów równym 4-4,5 kg/m3

. W wyniku budowy stacji zrzut ten średnio 
(uwzględniając soboty i niedziele) obniżyć można o 1600 m3/dobę wody, co daje około 584 tysię
cy m3/rok. 

Ładunek chlorków i siarczanów zawarty w zrzucanych wodach wynosiłby około: 
4711 m3/d X 4,5 kg/m3 = 21 199 kg/d= 7 737 635 kg/rok. 
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Wykorzystanie 1600 m3/d wody do stacji uzdatniania obniża ładunek, a tym samym opłaty o war
tości podanej poniżej: 

Ładunek: 1600 m3/d x 4,5 kg/m3 = 7,0 t/d. 
Opłata: 7,0 t/d x 205,7 zł/t x 365 dni= 525 tys. zł/rok. 

d) Kosztów nakładów inwestycyjnych 
Optymalizację procesu membranowego dla stacji uzdatniania wody przeprowadzono na podstawie 
badań testowych i programów obliczeniowych GIG. 

Z badań i symulacji komputerowych (program Hydranautics RO System Dresing stworzony 
przez Zakład Odsalania Wód w GIG) wynika, że dla projektowanej Stacji Uzdatniania Wody Do
łowej w KWK "Wieczorek", najkorzystniejszym z punktu widzenia niezawodności prowadzenia 
procesu uzdatniania mineralizowanej wody dołowej, uzyskania założonej wydajności wody, kosz
tów jej pozyskania oraz kosztów inwestycji jest: 
- zastosowanie dwustopniowego układu; 
- zastosowanie membran Hydronautic charakteryzujących się korzystnymi parametrami, takimi 

jak niskie zużycie energii, duża wydajność i trwałość; 
- mieszanie wody po odwróconej osmozie z przefiltrowaną wodą surową w ilości 8,5-9,5%; 
- zastosowanie antyskalanta; 
- korekcję pH wody przed instalacją odwróconej osmozy; 
- odgazowanie i zalkalizowanie uzyskanej wody uzdatnionej; 
- dezynfekcję uzdatnionej wody po zmieszaniu z przefiltrowaną wodą surową. 

Na koszty inwestycyjne związane z budową SUWD składałyby się, zatem koszty obejmujące: 
- Projekt techniczny: 200 tys. zł. 
- Instalacja membranowa: 1511 tys. zł. 
- Budynek stacji: 420 tys. zł. 
- Instalacje wewnętrzne: 180 tys. zł . 

- Instalacje zewnętrzne: 280 tys . zł. 
- Zbiornik buforowy (poziom 580 m): 233 tys. zł. 
- Pompownia wody (poziom 580 m): 763 tys. zł. 
- Zasilanie elektryczne pompowni: 128 tys. zł. 
- Zasilanie elektryczne na powierzchni : 220 tys. zł. 

RAZEM: 3935 tys. zł. 
Odpis amortyzacyjny roczny wynosiłby w tym przypadku 240 tys. zł. 

Po obliczeniu wszystkich niezbędnych kosztów inwestycji tzn. kosztów instalacji membranowej , 
kosztów nakładów inwestycyjnych należy dokonać kalkulacji zysków i strat a tym samym spraw
dzić, w jakim stopniu inwestycja ta jest opłacalna lub nie. 

W tym przypadku jest to stosunek sumy nakładów finansowych związanych z budową SUWD 
oraz planowanej nadwyżki finansowej, co można zapisać za pomocą wzoru (4): 

Zyski, czyli okres zwrotu nakładów inwestycyjnych 

T=IIN (4) 

gdzie: I - suma nakładów inwestycyjnych, N - planowana średnioroczna nadwyżka finansowa, 
T- okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. 

T= 3935 : (390 + 525 + 240) tys. zł= 3,4 roku. 
Współczynnik dyskonta przy 4% inflacji wynosi: 

- dla I roku: 0,92592; 
- dla II roku: 0,85734; 
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- dla III roku : 0,79383; 
- dla IV roku: 0,73503: 
- dla V roku: 0,68058 . 

Wartość nadwyżki finansowej netto określa się jako iloczyn nadwyżki finansowej i współczyn
nika dyskonta po odjęciu sumy nakładów inwestycyjnych, co przedstawia wzór (5): 

V= (N x D)- I= Y- I (5) 

gdzie: V - różnica pomiędzy sumą zdyskontowanych nadwyżek finansowych netto i kalkulowa
nymi nakładam inwestycyjnymi, N - kalkulowane w poszczególnych latach nadwyżki finansowe, 
D- współczynniki dyskonta na jednostkę waluty, I- suma nakładów inwestycyjnych. 

Flanowana średnioroczna nadwyżka finansowa po zdyskontowaniu w poszczególnych latach obli
cza się jąjako iloczyn nadwyżki finansowej i wspólczynnika dyskonta, co przedstawia wzór (6): 

Y=NxD (6) 

- dla I roku Y= 1155,0 tys. zł x 0,92529 = 1068,70 tys. zł; 
- dla II roku Y= 1155,0 tys. zł x 0,85734 = 990,22 tys . zł; 
- dla III roku Y= 1155,0 tys . zł x 0,79383 = 916,87 tys. zł; 
- dla IV roku Y= 1155,0 tys. zł x 0,73503 = 848,95 tys. zł; 
- dla V roku Y= 1155,0 tys . zł x 0,68058 = 786,06 tys. zł. 

RAZEM Y= 4610,80 tys. zł. 

Na podstawie posiadanych informacji po pięciu latach eksploatacji SUWD nadwyżka finanso
wa po zdyskontowaniu powinna wynieść około 4610,80 tys. zł, natomiast wartość nadwyżki finan
SO\ ·ej netto według wzoru (5), wyniesie około 675,8 tys. zł. 

V= Y- I= 4610,80-3935 = 675,8 tys. zł, czyli V> O. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy zysków i strat można wysunąć wniosek, iż inwestycję 

budowy stacji uzdatniania wody dołowej w KWK "Wieczorek" należy uznać za ekonomiczne uza
sadnioną, pozwalającą na wygenerowanie poprzez przedsięwzięcie w poszczególnych latach nad
wyżek, których suma pozwala na zwrot nakładów inwestycyjnych. 

Dodatkowo analizując wszystkie warunki wodne, techniczne i organizacyjne panujące w KWK 
"Wieczorek" można dodać iż wybudowanie na terenie kopalni SUWD o wydajności 1600 do 1920 
m3/d wody dołowej pozwoli produkować od 800-900 m3/d wody uzdatnionej oraz tyle samo zagę
szczanego koncentratu o zwiększonej zawartości jonów Ca, Mg, 504, CI. Wodę uzdatnioną można 
wykorzystać w kopalnianej sieci wody pitnej, natomiast koncentrat np. w mieszaninie samozesta
lającej z pyłami elektrownianymi do rekonsolidacji zrobów. W wyniku takiego procesu obecnie 
odprowadzany ładunek soli można ograniczyć nawet o 4,0 t/d, dzięki czemu zmniejszy się również 
degradacja środowiska naturalnego. 

WNIOSKI 

l. Jak wspomniano na wstępie tego artykułu jednym z podstawowych problemów związanych 
z ochroną zasobów wodnych na Śląsku jest ich zanieczyszczenie przez przemysł ciężki, w tym 
górnictwo węgla kamiennego, które swoje wody kopalniane zrzuca wprost do powierzchnio
wych cieków wodnych. Głównym przedmiotem zainteresowania mojego artykułu było w związ
ku z tym ustalenie, jaki wpływ mają wody kopalniane na środowisko oraz człowieka i co zro
bić, aby kopalnie chciały inwestować w poprawę środowiska naturalnego. 
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2. Dla potrzeb tego artykułu wszelkie badania i analizy przeprowadzono na KWK "Wieczorek", 
której warunki powierzchniowe i górniczo-geologiczne odpowiadają w większości śląskich ko
palń. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż: 
wody kopalniane pochodzące z KWK "Wieczorek" zaliczone są do wód przemysłowych 
słabo i silnie zmineralizowanych; 
wody te swoim składem chemicznym znacznie odbiegają od warunków uważnych za na
turalne, przez co przyczyniają się do niszczenia okolicznej flory i fauny oraz dalszej degra
dacji pozostałych jeszcze zasobów wodnych. 

3. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego i zdrowotnego na stanowiskach pracy w KWK 
"Wieczorek", z uwagi na szkodliwe oddziaływanie wód dolowych wykazała, iż woda ta przy 
długotrwałym kontakcie z skórą człowieka może powodować również niekorzystne skutki zdro
wotne. W wyniku prowadzonych badań ustalono ponadto, że najbardziej narażaną grupą pra
cowników na działanie wód kopalnianych w warunkach KWK "Wieczorek" są pracownicy od
działu MM-l, a zwłaszcza ci zatrudnieni na stanowisku szlamiarza i monitorzysty podsadzko
wego. Wykonywane przez nich czynności posiadają, bowiem duży potencjał zagrożenia, a sto
sowane środki ochronne są niewystarczające. 

4. Przeprowadzone badania wykazały również, że jednym ze sposobów ochrony wód powierzch
niowych przed dalszą degradacją, w wyniku zrzutu silnie zmineralizowanych wód kopalnia
nych do rzek i potoków, może być wybudowanie na terenie kopalni stacji uzdatniania wody do
łowej. Inwestycja ta pozwala w krótkim czasie (do 4 łat), nie tylko na zwrot nakładów ponie
sionych na ten cel przez kopalnię, ale w przyszłości da jej również wymierne zyski przy jedno
czesnym wykorzystaniu na potrzeby zakładu w pełni wód kopalnianych, bez konieczności ich 
zrzutu do rzek i potoków. 

5. My wszyscy, naukowcy, górnicy, przedsiębiorcy, ludzie, a nie tylko ekolodzy bijący na alarm, po
winniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że czysta woda jest bogactwem, którego nie wolno bez
myślnie marnować i które powinni.~my chronić nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla na
szych przyszłych pokoleń. 
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Mine Waters and Their Influence on Human Being and on Environment 

The paper has been presented tria! of analysis of influence of underground waters on human being 
and on environment. Through health risk assessment connected with influence of underground wa
ters on workers of district of MM-l KWK "Wieczorek", employed in system of main mine drain
age authar has been determined, in what degree its waters exert negative influence on environment 
and on human being. Authar has been Jocked answer for question, what to do, that mines stop to be 
poisoners and want to invest in improvement of natura! environment? 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 
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Technologie odsiarczania spalin w energetyce a własności 
popiołów lotnych w kontekście ich zastosowania 
w technologiach górniczych 

Artur Zając, Jerzy Kanafek 
PPH UTEX Sp. z o. o., Rybnik 

STRESZCZENIE: Międzynarodowe zobowiązania wprowadzają lub zaostrzają przepisy dopuszcza
jące wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu jak i innych związków (C02, HCl, HF i wę
glowodory) powstających w procesach spalania węgla w energetyce. Konsekwencją zaostrzenia ure
gulowań prawnych było w wielu krajach stworzenie odpowiednich narzędzi do osiągnięcia wyzna
czonych celów- opracowanie technologii oczyszczania gazów spalinowych. 

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o technologiach odsiarczania spalin w elek
trowniach oraz ich wpływ na własności popiołów lotnych, które są wykorzystywane w technolo
giach górniczych. Omówiono również niektóre prawne aspekty procesu odzysku odpadów w świet
le przepisów o ochronie środowiska. 

Konkluzją generalnąjest stwierdzenie, że wykorzystanie popiołów lotnych z energetyki w pod
ziemiach kopalń jest powszechną praktyką dającą określone korzyści i górnictwu i energetyce, 
a przede wszystkim środowisku naturalnemu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Popiół lotny, produkty odsiarczania spalin, doszczelnianie zrobów 

l. WSTĘP 

Polska energetyka stale rozwija technologie odsiarczania spalin. 
Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: 

- nieuchronność stosowania węglajako paliwa energetycznego w Polsce; 
- ochrony środowiska poprzez ograniczenie działania kwaśnych deszczy; 

zobowiązań Polski wynikających z międzynarodowych regulacji prawnych. 
Należy zauważyć, że budowa instalacji odsiarczania spalin nie jest jedynym działaniem sektora 

energetycznego zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczel'l, głównie so2· 
Prócz tego: 

- stosuje się paliwa o niskiej zawartości siarki; 
buduje się kotły z paleniskiem fluidalnym, gdzie odsiarczanie nie wymaga odrębnej instalacji 
tylko odbywa się w trakcie spalania. 
W świetle nowych limitów emisji, które zaczną obowiązywać w 2008 roku polskie elektrownie 

muszą intensyfikować inwestycje w zakresie odsiarczania różnymi metodami . 
Wybór metody odsiarczania spalin zależy od wielu czynników, między innymi bierze się pod 

uwagę: 

- nakłady inwestycyjne, 
- skuteczność odsiarczania, 
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- pewność i bezpieczeilstwo ruchu, 
- koszty eksploatacji, 
- problem zagospodarowania odpadów. 

W dalszej części artykułu przedstawiono opisy podstawowych technologii odsiarczania z uwz
ględnieniem własności powstających odpadów. 

2. METODY ODSIARCZANIA SPALIN 

2.1. Odsiarczanie spalin metodą suchą 

Metoda sucha odsiarczania spalin polega na wprowadzaniu materiałów wapiennych, zwykle wa
pienia, do paleniska. Podawanie najczęściej odbywa się wraz z wprowadzanym węglem. W wyso
kiej temperaturze komory paleniskowej kamieil wapienny rozkłada się na dwutlenek węgla i tlenek 
wapnia, który to jest właściwym sorbentem so2 i so3. 

CaC03 = C02 + CaO, 

CaO + S02 = CaS03, 

CaO + S03 = CaS04. 

W atmosferze utleniającej, jaka panuje w palenisku siarczyn wapniowy utlenia się do siarczanu. 

Jest rzeczą oczywistą, że wyżej opisane przemiany przebiegają w obu kierunkach, to znaczy, że 
powstały siarczan wapniowy rozkłada się znów na tlenek wapnia i dwutlenek węgla: 

i ustala się pewien stan równowagi. Właśnie to jest jedną z przyczyn niezbyt wysokiej wydajności 
procesu odsiarczania spalin tą metodą wynoszącej 30-40%. Drugą przyczyną jest zjawisko częś
ciowego spiekania sorbentu z popiołem (wapno dzi ała jak topnik) i niewykorzystanie części związ
ków wapnia do odsiarczania. Sucha metoda odsiarczania spalin znalazła jednak zastosowanie na 
skalę techniczną, ponieważ jest to metoda inwestycyjnie tania i możliwa do szybkiego wprowa
dzenia. Atrakcyjna jest też możliwość stosowania grubych frakcji kamienia wapiennego i mielenia 
go w młynach na terenie elektrowni. 

Produkty reakcji odsiarczania spalin wraz z nieprzereagowanym nadmiarowym sorbentem są 
wychwytywane razem z popiołem lotnym przez urządzenia odpylające. Odpadem jest więc miesza
nina popiołu lotnego i produktów- głównie siarczanu wapnia CaS04 w postaci anhydrytu, oraz nie
przereagowanego sorbentu, głównie wapna palonego CaO. Mogą również występować w mniejszych 
ilościach inne związki wapnia, na przykład CaCI 2 i powstały wtórnie CaC03. Ilość powstałego 

CaS04 jest funkcją skuteczności odsiarczania (zwykle 20-40%) oraz zawartości siarki w węglu. 
Popiół lotny powstały po procesie suchego odsiarczania różni się istotnie od popiołu klasycznego 
(zwykłego), gdyż w określonych warunkach wykazuje dużą aktywność chemiczną, która objawia 
się wiązaniem i twardnieniem po zarobieniu go z wodą. Wykazuje silnie alkaliczny charakter. Żu
żel, na skutek wprowadzania wapienia do komory paleniskowej, zawiera pewne ilości produktów 
odsiarczania. 

Popiół zawierający produkty odsiarczania spalin metodą suchą nie może być zastosowany do 
produkcji cementu ani do betonu. Ze względu na swoje właściwości wiążące jest chętnie stosowa-
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ny w górnictwie do wypełniania wyrobisk. Ponadto popiół ten może znaleźć zastosowanie w bu
downictwie drogowym, lecz przeszkodą jest tu niekorzystna opinia popiołu, którą zresztą dotyczy 
również wszystkich odpadów. 

2.2. Odsiarczanie spalin metodą półsuchą 

Półsuche metody odsiarczania spalin są również metodami wapiennymi, polegającymi na absorpcji 
so2 i so3 ze spalin w rozpylonym sorbencie, a produkty odbierane są w postaci suchej przy wy
korzystaniu filtrów workowych lub elektrofiltrów. Proces można przeprowadzić przed odpyleniem 
spalin lub po ich odpyleniu. W pierwszym przypadku odpadem jest popiół lotny zawierający pro
dukty odsiarczania, a w drugim najpierw ,.czysty" popiół lotny, a następnie tzw. produkt końcowy 
będący rzeczywistym produktem odsiarczania. 

Sorbentem jest roztwór wapna, który w kontakcie z tlenkami siarki reaguje według następują
cych równań: 

Ca(OHh + S02 + Y2H20 = CaS03 · Y2H20 + H20, 

Ca(OHh + S02 + Y202 + H20 = CaS04 · 2Hz0, 

Ca(OHh + S03 + H20 = CaS04 · 2 H20. 

Spaliny bezpośrednio z kotła lub po odpyleniu są wprowadzane do reaktora, gdzie jednocześnie 
kierowana jest zawiesina sorbentu w postaci mleczka wapiennego. Zawiesina ta jest podawana przy 
pomocy specjalnych dysz. W niektórych odmianach półsuchej metody odsiarczania spalin stosuje 
się cyrkulację produktów odsiarczania lub popiołu lotnego zawierającego produkty odsiarczania. 
Częstym elementem odsiarczania stają się też filtry tkaninowe, na powierzchni których, również za
chodzą reakcje wiązania SOx. 

2.2.1. Metoda półsuchego odsiarczania zastosowana w elektrowni "Rybnik" 
Część bloków energetycznych elektrowni ,,Rybnik" została wyposażona w opisane wcześniej od
siarczanie metodą suchą. Metoda sucha pozwala uzyskać w sposób optymalny wydajność 35-40~ 
usuwania tlenków siarki ze spalin. 

Instalacja półsuchego odsiarczania spalin jest kontynuacją metody suchego odsiarczania mającą 
podnieść skuteczność procesu do ponad 80%. Po opuszczeniu komory paleniskowej spaliny niosą
ce popiół, nieprzereagowany sorbent (CaO) oraz produkty odsiarczania wpływają od dołu do "rea
ktora", którym jest wieża nawilżająca. W reaktorze spaliny ulegają nawilżeniu do stanu bliskiemu 
nasycenia, ulegając przy tym znacznemu schłodzeniu do temperatury około 80°C. Wtryskiwana wo
da dyfunduje w nieprzereagowane cząstki wapna palonego, które w reakcji egzotermicznej prze
kształca się w wodorotlenek wapnia, który silnie reaguje z kwaśnymi składnikami spalin. Środ
kiem nawilżającym spaliny jest woda powrotna z odpopielania (posiada alkaliczny odczyn) lub mie
szanina wody powrotnej i odsolin z chłodni kominowych .' Dodatkowo do reaktora doprowadzany 
jest zimny, bogaty w CaO popiół z drugiej strefy elektrofiltru, który z jednej strony dostarcza sor
bentu z drugiej zaś tworzy wokół reagujących cząstek strefy przesycenia parą wodną polepszając 
warunki wiązania S02. Warunki przepływu przez reaktor są tak dobrane, że wszystkie produkty 
opuszczające go są suche. Wychłodzone, nawilżone spaliny płyną do elektrofiltru mieszając się po 
drodze ze strumieniem gorącego powietrza. Pozwala to podnieść temperaturę spalin o około l5°C 
ponad punkt rosy. Produkty odsiarczania i nieprzereagowany sorbent (CaO) wychwytywane są wraz 
z popiołem lotnym w elektrofiltrach i odprowadzone do wydzielonych komór zbiorników popiołu , 

skąd są wywożone do miejsc zagospodarowania. Odpadem z tej metody odsiarczania jest popiół lot
ny z zawartością produktów odsiarczania i nieprzereagowanego sorbentu. 

Produkty odsiarczania zostają uchwycone w mieszaninie z popiołami lotnymi . Taka mieszan
ina, nazywana często "popiołem po odsiarczaniu spalin" wykazuje również własności wiążące, po-
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dobnie jak popioły po odsiarczaniu spalin metodą suchą. Prócz składników typowych dla popiołu 
obecne są w tym odpadzie następujące związki chemiczne - siarczan wapniowy, siarczyn wapnio
wy, wodorotlenek wapniowy, węglan wapniowy i inne. Materiał ten wykazuje silnie alkaliczny cha
rakter. 

Popiół zawierający produkty odsiarczania spal in metodą półsuchą również nie może być zasto
sowany do betonu, ani do produkcji cementu. Stosowany jest w górnictwie, Ze względu na swoje 
właściwości wiążące jest chętnie stosowany w górnictwie do wypełniania wyrobisk. Inne kierunki 
zastosowania (głównie budowa dróg) są w fazie prób. 

Żużel, na skutek wcześniejszego wprowadzania wapienia do komory paleniskowej, zawiera pew
ne ilości produktów odsiarczania. 

2.2.2. Metoda N/D 
Skrót NID oznacza "New Integrated Desulphurisation", czyli "Nowy Zintegrowany System Odsiar
czania" opracowany w koncernie ABB. Jest to proces półsuchego odsiarczania spalin oparty na rea
kcji pomiędzy SOx a Ca(OHh w środowisku wilgotnym. Instalacja stanowi połączenie filtra tka
ninowego z zespołami NID. Każdy zespół odsiarczania jest połączony z jedną z komór filtra tka
ninowego i może pracować niezależnie . W systemie NID jako absorbent SOx stosowane jest wap
no hydratyzowane. Suchy popiół zawierający produkty odsiarczania jest wyłapywany w filtrach 
workowych. W części reakcyjnej spaliny są mieszane ze zwilżonym wodą pyłem składającym się 
z mieszaniny sorbentu, którym jest Ca(OHh i recyrkulowanego materiału, tj. produktów reakcji 
S02 i sorbentu zmieszanych z popiołem lotnym. Woda zawarta wrecyrkulującej mieszaninie speł
nia dwa zadania: uaktywnienie cząstek sorbentu i schłodzenie spalin. Temperatura spalin obniża się 
ze 120°C do zakresu 65-75°C w wyniku zachodzenia procesu chłodzenia wyparnego, tj . odparo
wywania wody zawartej w recyrkulowanej mieszaninie popiołu lotnego i sorbentu. Obniżona tem
peratura spalin jest korzystna dla reakcji chemicznych odsiarczania spalin, czyli reakcji pomiędzy 
dwutlenkiem siarki (S02) a wodorotlenkiem wapniowym Ca(OH)2• Część reakcyjna NID jest połą
czona bezpośrednio z wydzieloną sekcją filtra workowego i w ten sposób spaliny doprowadzane są 
do zespołu worków w układzie przepływu poziomego. Przy zetknięciu z powierzchnią worków na
stępuje oddzielenie cząstek stałych od gazów. Spaliny przechodzą poprzez warstwę pyłu, który 
osadził się na powierzchni tkaniny filtracyjnej worków, następnie przez samą tkaninę i kierowane 
są do wentylatora spalin. 

W celu zachowania stałego spadku ciśnienia spalin na filtrze tkaninowym, worki poddaje się 
cyklicznemu czyszczeniu. Polega ono na krótkotrwałym podaniu sprężonego powietrza przez wor
ki w kierunku przeciwnym do przepływu spalin, co powoduje opadnięcie pyłu zawieszonego na 
workach do leja poniżej. W leju dodawany jest absorbent, zanim recyrkulowana mieszanina zo
stanie przesłana do nawilżacza umieszczonego bezpośrednio pod lejem filtra tkaninowego. Nawil
żacz jest własną konstrukcją firmy ABB i służy do precyzyjnego dodawania wody do recyrkulu
jącej mieszaniny tak, aby temperatura spalin utrzymywała się w zakresie 65-75°C. Nadmiar odse
parowanego od spalin popiołu lotnego razem z produktami odsiarczania odprowadzany jest z gór
nej części leja filtra workowego do zbiornika popiołu transportem pneumatycznym. 

Wysoki stopień integracj i systemu z minimalizacją komponentów mechanicznych powoduje po
ważne obniżenie kosztów inwestycyjnych w stosunku do innych metod odsiarczania spalin. W me
todzie NID nie ma oddzielnego reaktora, zbiornika recyrkulacyjnego, dysz, młynów, pomp zawie
siny, itp. Proces odsiarczania zachodzi w obrębie zmodyfikowanego filtra workowego. Ze względu 
na stosunkowo niewielkie gabaryty instalacji jest prawie zawsze możliwe wkomponowanie się do 
istniejących układów technologicznych elektrowni lub elektrociepłowni . Skuteczność odsiarczania 
metodą NID wynosi około 90%. 

Produkty odsiarczania metodą NID zostają uchwycone razem z popiołem lotnym. Właściwości 
i możliwości zastosowania tego odpadu są podobne do odpadu z metody półsuchej opisanej po
wyżej. Różnicąjest mniejsza ilość wolnego wapna i, co jest z tym związane, mniejsza aktywność 
tego popiołu. Żużel nie zawiera produktów odsiarczania. 
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2.2.3. Inne technologie odsiarczania metodąpółsuchą 
System DRYPAC łączy w sobie trzy główne urządzenia: separator wstępny, reaktor (absorber) i se
parator końcowy . Separator wstępny oddziela popioły lotne popioły lotne umożliwiając ich wyko
rzystanie oddzielnie od produktu końcowego. Zwykle wykorzystuje się do tego celu elektrofiltry 
lub nawet zwykłe odpylacze cyklonowe. W nowo wznoszonych obiektach rolę tę pełniąjedno- lub 
co najwyżej, dwupolowe elektrofiltry o sprawności 90-95%. Zawiesina składająca się z wody, wa
pna oraz produktu poddanegorecyrkulacji jest rozpylana w górnej części absorbera. Odbywa się to 
przy zastosowaniu sprężonego powietrza i specjalnych podwójnych dysz fluidalnych. W absorbe
rze rozpylony absorbent reaguje z dwutlenkiem siarki zawartym w gazach odlotowych, tworząc głów
nie siarczyn wapnia. Jednocześnie woda ulega odparowaniu i następuje spadek temperatury gazu 
do około 66-68°C. Po odparowaniu wody produkt końcowy jest obecny w gazie w postaci drobne
go, suchego proszku. Po opuszczeniu absorbera zapylony gaz jest kierowany do separatora końco
wego, którym jest zwykle filtr tkaninowy. 

Produkt odsiarczania, biały proszek, którego głównym składnikiem jest półwodny siarczyn wap
niowy. Materiał ten nie znalazł jak dotąd praktycznego zastosowania. Wszystkie znane i dotych
czas stosowane metody wykorzystania wymagają mieszania tego odpadu z popiołem lotnym. We
dług danych literaturowych proporcje popiołu do produktu odsiarczania to minimum 2:1. Takie mie
szaniny nazywane są stabilizatem, a możliwości ich wykorzystania są jednak ograniczone i jak do 
tej pory techniczne znaczenie ma tylko wykorzystanie w rekultywacji i w górnictwie do wypel
niania wyrobisk. Zaletą tej metody jest to, że pewna część popiołu może zostać wykorzystana do 
produkcji materiałów budowlanych. 

Metoda NIRO-ATOMIZER charakteryzuje się tym, że odpylone w elektrofiltrach spaliny S<\ 
pobierane do absorberów i umieszczonych za nimi filtrów workowych. W absorberach prowadzo
ny jest proces odsiarczania. Spaliny są doprowadzane do absorbera gdzie jest umieszczony ato
mizer - rozpylacz sorbentu, którym jest roztwór wapna. Atomizer jest wbudowany w górną część 
cylindrycznego zbiornika absorbera. Spaliny są doprowadzane do absorbera za pomocą łopatek kie
rowniczych, zabezpieczonych wykładziną ceramiczną przed ich erozyjnym działaniem. Sam ato
mizer to urządzenie, którego podstawowym elementem jest tarcza dyszowa, napędzana przez silnik 
elektryczny poprzez przekładnię zwiększającą obroty do 10 000-12 000 obr./min. Sorbent zostaje 
rozpylony w strumieniu spalin poprzez dysze umieszczone w tej wirującej tarczy. Różnica pręd
kości spalin i zatomizowanego sorbentu wynosi 160-200 m/s. Sorbent zostaje rozpylony na dro
biny o średnicy około 60 j..l.m. Dzięki temu uzyskuje się powierzchnię drobin około 200 m2 z l litra 
sorbentu. Spaliny przebywają w absorberze około 10-12 sekund. Tak drobne rozpylanie sorbentu 
w gorących spalinach powoduje odparowanie wody i wytrącanie około 10-15% suchego produktu 
odsiarczania na dno zbiornika absorbera. Reszta produktu odsiarczania porywana jest przez spaliny 
i wyłapywana w zainstalowanych za absorberem filtrach workowych. 

Jako produkty odsiarczania powstają siarczyn i siarczan wapnia oraz węglan i chlorek wapnia . 
Z leja absorbera produkty odsiarczania wraz z wyłapanymi w filtrach workowych mogą być po
dawane do zbiornika recyrkulacyjnego i używane do wytwarzania sorbentu. Odpad odsiarczania 
jest wywożony na składowisko po uprzednim wymieszaniu go z popiołem lotnym. Zaletą tej pól
suchej metody odsiarczania jest brak jakichkolwiek ścieków, natomiast wadą jest praktycznie bez
użyteczny odpad. 

2.3. Odsiarczanie spalin metodą mokrą 

Wapienne metody mokre odsiarczania należą do najczęściej stosowanych technologii . W skrócie 
metody te polegają na płukaniu wstępnie odpylonego strumienia spalin wodnymi zawiesinami lub 
roztworami związków wapnia, głównie węglanu wapnia. Uzyskana zawiesina produktu odsiarcza
nia jest napowietrzana w celu utlenienia siarczynu wapnia i następnie odwadniana. Produktem koń
cowym jest gips dwuwodny, który często osiąga znaczny stopień czystości i nadaje się doskonale 
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do wykorzystania w budownictwie. Z uwagi na charakter konferencji metoda ta nie będzie szcze
gółowo omawiana 

2.4. Spalanie w kotlefluidalnym 

Fluidy~acja j@~t proce~em tworzenia ~~~ gawie~iny drobnych c~ą~tek w~~la w pr~epływającym od 
dołu ~trumilmiu powh~trza. Dobmnię wymiarów c~ą.ąt~?k w~~la i pr~dko§ci t:~tmmhmia powhatrga 
powodYj~l ~~ j~~o c~&§tld wprowad~©He w ruch turlml~mny twmz€t tzw. fuz~ fluidu!Hą. wyku~u= 
jącą właano8ci zbliżone do cieczy. Czi\lltki wę~lll 1111, wówcziHl doskonale wymieszane z powie= 
tn~em , a duża powierzchnia styku cząstek węgla i powietrza powoduje zwiększenie intensywności 
spalania. Taka intensywność spalania pozwala na zmniejszenie wymiarów komory paleniskowej, 
w której proces zachodzi oraz na obniżeniu temperatury spalania do 800-900°C. Konsekwencją 
obniżenia temperatury spalania jest zmniejszenie się ilości wytwarzanych w procesie spalania tlen
ków azotu. Dzięki idealnemu wymieszaniu cząstek węgla z powietrzem w warstwie fluidalnej oraz 
temu, że temperatura złoża fluidalnego jest niższa niż temperatura topienia popiołu, możliwe jest 
spalanie węgla niskokalorycznego i o dużej zawartości popiołu. 

Intensywność reakcji chemicznych zachodzących w warstwie fluidalnej jest również wykorzys
tywana do drugiego, nie mniej ważnego celu, a mianowicie wiązania siarki zawartej w węglu i spa
lającej się na dwutlenek siarki z dodanym do węgla wapnem w postaci kamienia wapiennego lub 
dolomitu. 

Dwutlenek siarki wiąże się w warstwie fluidalnej z tlenkiem wapnia, tworząc siarczan wapnia 
według reakcji: 

CaC03 = CaO + C02, 

CaO + S02 + lh02 = CaS04• 

Stosunkowo niska temperatura panująca w palenisku powoduje, że wiązanie to pozostaje stabil
ne i powstający siarczan wapnia jest usuwany wraz z popiołem . Skuteczność odsiarczania spalin w ta
kim procesie osiąga 95%. Falenisko fluidalne pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do 
atmosfery przy stosunku molowym Ca/S = 1,5 o 80%, a przy stosunku molowym Ca/S = 2,5 nawet 
o 95%. Równocześnie emisja tlenków azotu do atmosfery zostaje zmniejszona o 50-80% w sto
sunku do paleniska pyłowego. W kotłach ze złożem cyrkulacyjnym porywany (z powodu dużej 
prędkości fluidyzacji, tj. 6-8 m/s) z paleniska węgiel wraz z popiołem są wychwytywane przez cy
klony umieszczone na drodze spalin i wprowadzane z powrotem do paleniska. 

Odpady z paleniska fluidalnego to popiół i sorbent, zużyte do odsiarczania spalin. Mieszanina 
ta jest w stanie suchym, sypkim. Ze względu na specyfikę spalania popioły uzyskane z kotłów flui
dalnych są inne niż popioły uzyskane z kotłów pyłowych. Temperatura panująca w palenisku flui
dalnym (800-900°C) jest niższa niż temperatura mięknienia popiołu, co powoduje, że nie topi się 
kwarc i nie powstaje faza szklista, nie tworzą się znane z innych popiołów minerały, np. mullit Po
jawiają się natomiast związki siarki z wapniem, chlorem, fluorem a także nieprzereagowany sor
bent. Popiół z palenisk fluidalnych ma charakter pucolanowy, tzn. zawiera aktywną krzemionkę, 
mającą zdolność wiązania wapna z utworzeniem związków o charakterze hydraulicznym. 

Z kotłów tego typu powstają dwa rodzaje popiołu -popiół lotny i popiół denny, nazywany cza
sem żużlem. Popiół lotny jest lekkim proszkiem o silnym rozdrobnieniu, a dzięki zawartości wol
nego wapna w złożu wykazuje również własności wiążące. Popiół denny jest materiałem przypo
minającym drobny piasek, który również zawiera produkty odsiarczania i związana z tym aktyw
ność. 

W skali technicznej stosuje się te odpady w górnictwie oraz w rekultywacji. Inne rozwiązania, 
na przykład w produkcji cementu i materiałów budowlanych, jeszcze nie zostały wdrożone . Zasto-
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sowanie odpadów ze spalania fluidalnego aktualnie jest obiektem licznych prac badawczych i wdro
żeniowych, więc ilość praktycznych sposobów wykorzystania może się zmienić i możliwe jest, że 
prognozy z dalszej części raportu trzeba będzie za 2-3 lata zweryfikować. 

3. GÓRNICTWO PODZIEMNE - POSTĘPOW ANIE Z PRODUKTAMI 
SP ALANIA WĘGLA W ŚWIETLE PRAW A 

Podstawowe zasady postępowania z odpadami reguluje ustawa z dnia 27 .04.2001 roku o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

Ustawa ta wprowadza swoistą gradację postępowania . 

Każdy , kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadó\\, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 
l. zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich negatywne oddziaływanie na środowisko; 
2. jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów zapewniać zgodny z zasadami ochrony śro

dowiska odzysk; 
3. zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których pow

stawaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 
Prowadzenie działań - wytwarzania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpa

dów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych. Wytwórca odpadów może zle
c i ć wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Jeżeli posia
dacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, 
odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza 
odpadów. 

Działania związane z odpadami muszą być dokumentowane. Głównymi dokumentami są karty 
ewidencji i karty przekazania odpadów, gdzie umieszcza się niezbędne informacje pozwalające 
śledzić drogę odpadu od wytworzenia do poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwiania. W doku
mentach związanych z gospodarką odpadami powszechnie stosuje się kody odpadów nadane w ka
talogu odpadów. Tabela l przedstawia kody odpadów, których dotyczy ten raport. Odpady te są 
umieszczone w 10 grupie- Odpady z procesów termicznych oraz w podgrupie 10 Ol -Odpady 
z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. 

Tabela l. Wyciąg z katalogu odpadów 
T bl l Ab f h W C l a e s t rac t rom t e as te ata ogue 

Kod Rodzaj odpadu 

lO Ol OJ 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 Ol 04) 

10 Ol 02 Popioły lotne z węgla 

10 Ol 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

lO Ol 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem lO Ol 82) 

10 Ol 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych 

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych me-
10 Ol 82 tod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiar-

czania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 
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4. WYMAGANIASTAWIANE MIESZANINOM DROBNOFRAKCYJNYM STOSOWANYM 
W PODZIEMNYCH TECHNOLOGIACH GÓRNICZYCH ZGODNIE Z NORMĄ 
PN-G-11 O 11 "GÓRNICTWO -MATERIAŁ Y DO PODSADZKI ZESTALANEJ 
I DOSZCZELNIANIA ZROBÓW" 

4.1. Omówienie konstrukcji normy 

Norma PN-G-110 11 (nazywana dalej "normą") jest w zasadzie jedynym dokumentem odniesienia, 
który reguluje sprawy związane z wykorzystaniem popiołów lotnych jako materiału stosowanego 
w górnictwie do doszczelniania zrobów. Ilość wykorzystywanych w ten sposób popiołów przekra
cza rokrocznie 3 miliony ton . Wprawdzie norma nie jest dokumentem do obowiązkowego stoso
wania, ale odniesienie do niej znajduje się w innych dokumentach - na przykład w planach ruchu 
zakładu, więc analiza tekstu normy i jej stosowanie jest nieodzowne. 

Poniższa analiza tekstu normy dotyczy spojrzenia tylko pod kątem wykorzystania popiołów lot
nych jako materiału do doszczelniania zrobów. 

Wymagania normy pod kątem wykorzystywania popiołu lotnego 
jako materiału do doszczelniania zrobów 

Norma wyróżnia trzy fazy technologii wykorzystania materiałów i dla każdej poszczególnej fazy 
okreś lono odrębne wymagania. 

FazaA-materiał "surowy"- popiół lotny. 
Faza B - mieszanina do wykorzystania do doszczelniania zrobów, 
Faza C - zestalona mieszanina do doszczelniania zrobów. 

Tabela 2. Wyciąg z normy PN-G-IIOI I- wymagania związane 
z wykorzystywaniem popiołów lotnych do wypełniania zrobów 
Table 2. Abstract from the PN-G- I l O I I Polish standard- requirements connected 
with using fly as h l . f b kfi ll" d lk. . in coa m mes or a c l mg an c au mg ot caving 

Rodzaj materialu Wymagania 

Wielkości fizyczne: 
- Gęstość (powyżej l ,O Mg/m3

) 

- Największy wymiar ziarn (mm) uwarunkowany możliwością transportu mieszaniny, przy 

Popiół lotny 
hydrotransporcie nie może przekraczać l /3 średnicy rurociągu 

- Inne wymagania 
- Wymywamość zanieczyszczel1 chemicznych - wymywalności zanieczyszczeti chemicznych 

nie określa się 
- Promieniotwórczość: aktywność właściwa izotopów radu mniejsza niż l O 000 B q/kg 
Wielkości fizyczne: 
- Gęstość pozorna (Mg/m3

) - min. l ,2 
- Rozlewność (mm) min. 90 

Mieszanina 
popiołowo-wodna 

- Lepkość dynamiczna (Pa·s)- wymagania ustala się indywidualnie dla każdych warunków 
- Inne wymagania 
- Wymywalność zanieczyszczeń chemicznych 
- Promieniotwórczość 

Wielkości fi zyczne: 
- Ilość wody nadosadowej- max. 15% 
- Rozmakalność -po nasączeniu wodą próbki nie mogą się upłynnić 

Zestalona masa 
popiołowa 

\ - Czas tężenia (wymagania ustała się indywidualnie) 
\ - Inne wymagania 

- Wymywa In ość zanieczyszcze11 chemicznych 
- Promieniotwórczość (nie okreś l a się) 
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W każdej fazie technologii mamy do czynienia z różną postacią materiału, a definicje zawarte 
w normie są następujące: 
A. Materiał do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów zawałowych zawarty jest w punkcie 

1.3.4: ,Zbiór niepalnych ziarn ciała stałego pochodzenia mineralnego, głównie drobno uziarnio
nych, które doprowadzone do zrobów wraz z niezbędnymi komponentami zestalają się" . Wpro
wadzono również drugą definicję - materiałów pochodzenia odpadowego, która brzmi: ,Zbiór 
niepalnych ziarn ciała stałego, o przeznaczeniu jak w punkcie 1.3.4, powstających jako produkt 
uboczny eksploatacji, przeróbki i przetwarzania kopalin użytecznych (np. skała płonna , odpady 
paleniskowe, odpady flotacyjne i szlamy poneutralizacyjne)". 

B. Mieszanina materiałów do podsadzki zestalanej lub do doszczelniania zrobów zawałowych -
jest to : "Materiał do podsadzki zestalanej lub doszczelniania zrobów zawałowych zmieszany 
z wodą lub/i innymi komponentami, w ustalonym stosunku". 

C. Zestalona mieszanina do doszczelniania zrobów: "Mieszanina materiałów do doszczelniania zro
bów, wprowadzona do przestrzeni wybranej (wypełnionej zawałem lub nie), po zestaleniu". 
Anal izując powyższe definicje - mamy do czynienia z trzema różnymi grupami wymagań dla 

popiołów suchych, mieszaniny popiołowo-wodnej oraz dla zestalonej masy popi ołowej. Poszcze
gólne wymagania ujęto w tabeli 2. 

4.2. Wymagania normowe w praktyce 

Powyższa tabela jest jasna i nieskomplikowana. Jednakże głębsza analiza nasuwa szereg wątpliwo
ści związanych z realizowaniem badań i interpretacją wyników. 

4.2.1. Zestalanie 
Norma nie precyzuje pojęcia "zestalanie się" . Można domniemywać, że chodzi tu o zmianę właś
ciwości mieszaniny wodno-popiołowej z c iekłej na stałą. Można chyba uznać, że zestalenie to właś
ciwość, którą wykazuje mieszanina po odsączeniu nadmiaru wody, a objawiająca się rozlewnością 

równą zero. Jest to interpretacja otwarta, gdyż ujmuje nie tylko wiązanie nieodwracalne- j ak spoi
wo hydrauliczne, ale również wykorzystywanie materiałów drobnoziarnistych (piasku, popiołu nie
wiążącego) . 

4.2.2. Woda nadosadowa 
Pomiar ilości wody nadosadowej polega na obserwacji sedymentacji mieszaniny i zmierzeniu iloś
ci wody ponad osadem. Jest to z pewnością woda nadmiarowa, która w warunkach naturalnych 
wypłynie z mieszaniny i trafi do obiegu wodnego kopalni. Jednakże rozmowy z praktykami wska
zują, że ważniejszym parametrem jest ilość wody odciekowej -model można sobie wyobrazić jako 
odsączanie naturalne na sączku. Ilość wody odciekowej w stosunku do wody nadosadowej jest więk
sza, a ten pomiar miałby większe znaczenie dla technologów zajmujących się tym zagadnieniem. 

4.2.3 . Wymywalność zanieczyszczeń chemicznych 
To wymaganie normowe budzi chyba najwięcej pytań. 

W skrócie zasadę oznaczenia można wyjaśnić następująco : 

a) Sporządza s i ę mieszaninę technologiczną zgodną z rzeczywi stą, stosowaną recepturą. Próbka 
materiału (popiołu) mieszana jest z wodą, którą kopalnia używa do mieszania z popiołem. Spo
sób mieszania jest szczegółowo opisany w normie. Następnie odstawia się mieszaninę i czeka 
s ię na pojawienie wody nadosadowej. 

b) Zebraną wodę nadosadową miesza się z wodą z naturalnego dopływu z rejonu, w jaki mie
szanina popiołowa ma być kierowana. Proporcje mają wynikać z warunków rzeczywistych. Mie
szaninę tych wód poddaje się analizie. 

c) Próbka popiołu, która została po poprzedniej operacji jest ponownie zalewana wodą z natu
ralnych dopływów, a po odsączeniu ponownie miesza się z inną porcją wody z naturalnych do
pływów. Mieszaninę te poddaje się anal izie. 
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d) Wylicza się sumaryczne stężenie zanieczyszczeń według wzoru podanego w normie i wyniki 
porównuje się z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Wyciąg z normy PN-G-1101 1 - wymywalność zanieczyszczeń chemicznych 
b! 3 Ab f h PN G 11011 P r h d d l h' f h h . l 11 Ta e stract rom t e - - O IS stan ar - eac mg o t e c em1ca po utwn 

l 
Lp. 

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość maksymalna l zanieczyszczeń 

A) Nieorganiczne 
l. Chlorki mgCVdm3 1000,0 
2. Siarczany mg S04/dm~ 500,0 

B) Nieorganiczne niebezpieczne (toksyczne) 
3. Arsen mg As/dm3 0,2 
4. Chrom (III) mg Cr/dm~ 0,5 
5. Chrom (VI) mg Cr/dm~ 0,2 
6. Kadm mg Cd/dm' 0,1 
7. Miedź mg Cu/dm3 0,5 
8. Ołów mg Pb/dm~ 0,5 
9. Rtęć mgHg/dm~ O,Q2 
10. Cyjanki wolne mgCN/dmj 0,1 
11. Siarczki mg S/dm.J 0,2 

C) Inne 
12. Odczyn pH - 6-12 
13. ChZTcR mg 0 2/dm.l 150,0 

I tu jest widoczna podstawowa niezgodność. Jeżeli do sporządzenia mieszaniny popiołowo-wod
nej użyje się zasolonej wody (a tak jest w praktyce) - nie ma żadnej możliwości, aby stosując 
normową metodykę nie przekroczyć stężenia 1000 mg chlorków w l dm3 analizowanego odcieku. 
Konieczne jest, aby wymagania normowe uwzględniały tło - naturalne środowisko w górotworze, 
a wpływ popiołów lotnych był ujęty jako różnica pomiędzy wynikiem wymywalności a stężeniem 
zanieczyszczeń wody technologicznej. 

Wymagania w zakresie wymywalności według normy są ponadto trudne do spełnienia wtedy, gdy 
ilość wód z naturalnych dopływów jest nieznaczna lub, gdy sporządza się mieszaninę popiołowo
wodną, z której powstaje minimalna ilość odcieków lub ich w ogóle nie ma. Wprowadzenie meto
dyki wymywalności według normy uświadomiło również pozytywne zjawisko redukcji odczynu pH 
odcieku z popiołów lotnych w kontakcie z wodami dołowymi . Jak pisała dr Irena Pluta w mate
riałach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 2002 roku, wody odciekowe z popiołu stykając się z wo
dami dołowymi zawierającymi magnez tracą znakomitą część jonów OR obniżając bardzo szybko 
pH z silnie alkalicznego do praktycznie obojętnego. 

PODSUMOW ANIE 

l) Energetyka zawodowa jest wytwórcą różnych rodzajów odpadów ze spalania węgla i z odsiar
czania spalin. W znakomitej większości odpady te znajdują zastosowanie w podziemnych wy
robiskach górniczych. 

2) Mieszaniny wykorzystywane w technologiach górniczych, a zwłaszcza do doszczelniania zro
bów zawałowych mają określone właściwości zależne od rodzaju użytych materiałów. Pozna
nie własności popularnych materiałów drobnofrakcyjnych, jakimi są odpady energetyczne, poz
wala na świadome i korzystne działania w pracach górniczych. 
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3) Z analizy wybranych zagadnień ujętych w normie PN-G-11011 wynika, że w przytoczonych 
przypadkach tekst normy nie jest oczywisty i wymaga precyzyjniejszego ujęcia dla danych wa
runków dołowych. Wynika to z różnorodności warunków górniczych, hydrogeologicznych oraz 
głębokości eksploatacji, co wiąże się ze znacznym zróżnicowaniem stężeń chlorków i siarcza
nów w wodach dołowych . 

Flue Gas Desulphurisation Methods in Power Industry - Fly Ash Properties 
in the Context of Using in Mine Technologies 

According to the international obligations the power industry has to meet new emission regula
tions, mainly sulphur dioxide, nitrogen dioxide and others (C02, HCI, HF and carbohydrates) com
ing from burning coal. As a consequence appeared technologies of cleaning combustion gases, 
mainly desulphurisation methods. 

In the paper are shown the main information about desulphurisation technologies and basie pro
perties of the ash that is used in coal underground technologies. There are also shown same law 
aspects o f that process. 

The generał conclusion is statement, that using fly ash from power generation in coal mines is 
a common praclice giving specific advantages for mining and power industry, but first of all for pro
tection o f the environment. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Próba odzysku niektórych odpadów niebezpiecznych 
w górnictwie podziemnym 

Waldemar Kępys. Zbigniew Piotrowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
Katedra Ekologii Terenów Górniczych, Kraków 

STRESZCZENIE: Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich termiczne prze
kształcenie w przeznaczonych do tego instalacjach. Powstające odpady drobnoziarniste (popioły) 
ze względu na swoje własności chemiczne (odpad niebezpieczny) nie mogą być wykorzystywane 
w technologiach górniczych. W tym celu podjęto próbę kawałkowania (granulacji) popiołów w celu 
otrzymania odpowiednich własności mechanicznych form zbrylonych przy równoczesnej modyfi
kacji własności chemicznych odpadów tak, aby zapewnić ich wykorzystanie. Celem niniejszej pracy 
jest określenie wpływu dodatku zgranulowanych popiołów na własności zawiesiny popiołowo-wod
nej oraz zbadanie własności granulatu pod kątem wykorzystania go w podsadzce hydraulicznej . 

SŁOWA KLUCZOWE: Zawiesiny popiołowo-wodne, podsadzka hydrauliczna, granulacja, spala
nie odpadów komunalnych 

l. WSTĘP 

Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych prowadzi się w instalacjach o różnych rozwią
zaniach technicznych, zaopatrzonych w systemy oczyszczania spalin z pyłowych i gazowych zanie
czyszczeń. W skład systemów oczyszczania spalin z zanieczyszczeń wchodzą elektrofiltry i/lub fil
try workowe (usuwanie pyłów) często zintegrowane z systemami usuwania kwaśnych zanieczysz
czel'l gazowych takich jak S02, HCl czy HF. Realizowane jest to poprzez stosowanie suszarek roz
pyłowych wykorzystujących zawiesiny Ca(OH)2 usytuowanych pomiędzy elektrofiltrem i filtrem 
workowym lub poprzez bezpośrednie podawanie wodorotlenku wapnia do kanału spalin przed fil
trem workowym [l], [4], [5], [6], [15]. W suszarkach rozpyłowych usuwane są również lotne me
tale ciężkie takie jak Zn, Pb, Cd, As czy Hg,. W tego typu instalacjach usuwa się również tlenki azo
tu, stosując katalizatory tlenkowe lub poprzez wtrysk amoniaku. W ciągu oczyszczania gazów od
lotowych często stosuje s i ę również węgle aktywne do usuwania resztek metali ciężkich i/lub węg
lowodorów aromatycznych, amoniaku, dioksyn i furanów [2], [6] . 

Stosowanie tak złożonych sposobów oczyszczania spalin spowodowane jest bardzo zróżnicowa
nym składem morfologicznym spalanych odpadów komunalnych, głównie są to wielkocząsteczko
we związki chemiczne składające się z węgla i wodoru. Substancji organicznej wchodzącej w skład 
poszczególnych odpadów towarzyszy wiele pierwiastków i związków nieorganicznych np. fluor, chlor 
i azot stosowane przy produkcji tworzyw sztucznych, jak i cały szereg związków chemicznych ta
kich jak tlenki czy sole, bardzo często metali ciężkich, wprowadzonych do materiałów w celu na
dania im określonych właściwości lub cech użytkowych [l l]. 
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Oczyszczanie spalin powoduje. że popioły w swoim składzie w różnych ilościach zawierająca
ły szereg związków chemicznych będących produktami oczyszczania spalin i nieprzereagowanych 
reagentów, co czyni je odpadami niebezpiecznymi i wpływa znacząco na możliwość ich wykorzy
stania [l]. [3], [10]. Zawartość przede wszystkich szeregu jonów (np. CI-, SO/-, metali ciężkich) 
w ilościach przekraczających normy dopuszczające ich zastosowanie, wymaga ich obróbki przed wy
korzystaniem [7], [8] , [12], [13], [14]. Taką możliwość stwarza granulacja drobnoziarnistych od
padów z cementami i innymi dodatkami w celu otrzymania form skawałkowanych o odpowiednich 
własności mechanicznych przy równoczesnej modyfikacji własności chemicznych odpadu. Granu
lacja z cementem lub innym lepiszczem (np. bentonit, wodorotlenek wapnia) ma na celu zmienić 

\ odpady drobnoziarniste w formę zbryloną o odpowiednio wysokiej wytrzymałości na ściskanie, 
natomiast dodatki (np. sorbenty węglowe) mają za zadanie zatrzymywać (stabilizować) wymywai
ność z granulatów jonów szkodliwych (np. metali ciężkich, jonów chlorkowych) na drodze adsor
pcji [9]. 

W przedstawionej pracy, popioły powstałe w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych poddano granulacji, a następnie zbadano powstały granulat pod kątem możliwości 
wykorzystania go w podsadzce hydraulicznej jak i jako dodatek do zawiesin popiołowo-wodnych. 
Badania granulatu oraz zawiesin wykonano w oparciu o stosowne normy górnicze: Materiały do pod
sadzki hydraulicznej, wymagania i badania, PN-93/G-11010 oraz Materiały do podsadzki zestala
nej i doszczelniania zrobów, PN-G-11011. 

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

2.1. Opis instalacji, oznaczenie próbek 

Granulacji poddano popioły powstające w wyniku spalania odpadów komunalnych w instalacji, któ
rej schemat zamieszczono na rysunku l. 

W przypadku tej instalacji , poddaje się spaleniu frakcje palne o uziarnieniu od 50--300 mm i po
niżej 20 mm. Spalanie prowadzi się w piecu z rusztem ruchomym nachylonym pod kątem 25° z ko
morą dopalania . Temperatura w komorze spalania utrzymywana jest w granicach 850-1150°C, 
a w komorze dopalania nie spada poniżej 950°C. Czas spalania waha się od 30 do 120 minut. 

Powstający w wyniku procesu spalania żużel odbierany jest na mokro, a gazy odlotowe są pod
dawane wieloetapowemu oczyszczaniu, składającemu się z: 
- niekatalitycznej redukcji tlenków azotu poprzez wtrysk podgrzanej wody amoniakalnej u czoła 

kotła odzysknicowego w obręb wysokich temperatur tj. około 950°C; 
- usuwania pyłów metali ciężkich i kwaśnych zanieczyszczeń spalin takich jak: S02, S03, HCI, 

HF na filtrach workowych, przy użyciu wodorotlenku wapnia w postaci sproszkowanej; 
- redukcji zawartości dioksyn, furanów, metali ciężkich, węglowodorów aromatycznych, amo

niaku w adsorberze WKV ze złożem koksu aktywnego. 
Powstałością procesu oczyszczania spalin są dwa rodzaje popiołów: popiół z za kotła odzysk

nicowego (K-P2) oraz popiół z filtrów workowych (K-Pl). 
Granulacji poddano mieszaninę dwóch rodzajów popiołów pobranych z instalacji do termicz

nego unieszkodliwiania odpadów komunalnych: popiołu z za kotła odzysknicowego (symbol od 
K-P2-2 do K-P2-5) oraz z filtrów workowych (symbol K-Pl-2 do K-Pl-5) w stosunku wagowym 
K-Pl/K-P2 równym 1/4 (wynika to z procesu technologicznego spalania, w wyniku którego popio
łu z filtrów workowych powstaje 4 razy więcej). Do granulacji jako lepiszcza wykorzystano cement 
portlandzki CEM 32,5R (symbol C2) oraz portlandzki popiołowy CEM II/B-V-32,5R (symbol C1) 
natomiast jako dodatki wykorzystano sorbenty węglowe (węgiel aktywny- W a, węgiel jodowany 
- Wj , pył koksowniczy- Wk) i wodorotlenku wapnia (symbol Wap). Proces granulacji prowadzo
no przy wykorzystaniu granulatora talerzowego. 
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Przed przystąpieniem do granulacj i popiołów badano wybrane ich własności: skład ziarnowy 
(metodą laserową przy użyciu aparatu ANAL YSETTE 22 firmy FRITSCH), wilgotność, gęstość 
rzeczywistą (za pomocą piknometru helowego Micrometrics 1305) oraz wymywalność . 

FRAKCJĄ ~~KKĄ, PM.Ni\ 

OBRÓBKA 

ODSIEW l 
!:'i0-300mmljfoo-.t-------------- - -------' 

l 

WODA 
AMONIAKALNA 

Cm0HJ2 

ADSORBER 
-~ WKV 

t koks nktywny 1 
f-KOMIN 

SILOS SILOS 

Rys. l. Schemat instalacji do termicznego unieszkodliwiani a odpadów komunalnych 
Figure l . Flowsheet of an incinerator 

Zestawienie poszczególnych składników (popioły, cement, dodatki) wchodzących w skład gra
nulowanych mieszanin wraz z symbolami otrzymanych granulatów przedstawiono w tabeli l. 

Granulat K-G5-C2(30)-Wap(l5)- sporządzony z mieszaniny popiołów, cementu portlandzkie
go popiołowego oraz wodorotlenku wapnia badano pod kątem możliwości wykorzystaniajego zmien
nych ilości jako dodatku do zawiesiny popiołowo-wodnej, natomiast pozostałe granulaty pod ką
tem wykorzystania ich w podsadzce hydraulicznej. 

Tabela l. Zestawienie granulatów z popiołów ze spalania odpadów komunalnych 
Ta bl G l d MSW fl h c!. ranu ate Jy as es 

Symbole 
Symbol i ilość dodawanego Symbol i ilość dodatku 

Lp. granulowanych 
cementu w stosunku do masy w stosunku do masy mieszaniny Symbol powstałego 

mieszaniny popiołów popiołów z cementem granulatu 
popiołów 

[%wag.] [%wag.] 

l. 
K-Pl-2 

C2- 10% K-G2-C2 (10) 
K-P2-2 

-

2. 
K-PI-2 

C2-20% K-G2-C2 (20) 
K-P2-2 

-

3. 
K-PI-2 

C2- 30% K-G2-C2(30) 
K-P2-2 

-
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Tabela l. Cd. 
Table l Con't 

Symbol i ilość dodawanego Symbol i ilość dodatku 
Symbole 

Lp. granulowanych 
cementu w stosunku do masy w stosunku do masy mieszaniny Symbol powstalego 

mieszaniny popiołów popiołów z cementem granulatu 
popiołów 

['70 wag.] [%wag.] 

4. 
K-Pl-2 

C2-40% K-G2-C2(40) 
K-P2-2 

-

5. 
K-PJ-3 

CI - 20'0 K-G3-CI(20) 
K-P2-3 

-

6. 
K-P1-4 

C2- 30~b K-G4-C2(30) 
K-P2-4 

-

7. 
K-P1-4 

C2-30% 
Pył koksowniczy 

K-G4-C2(30 )-Wk( 15) 
K-P2-4 Wk- 15~'!, 

8. 
K-P1-4 

C2 -30 ,o 
Węgiel aktywny 

K-G4-C2(30)-Wa(l5) 
K-P2-4 Wa-15% 

9. 
K-P1-4 

C2-30% 
Wegiel jodowany 

K-G4-C2(30)-Wj(l5) 
K-P2-4 Wj- 15% 

10. 
K-Pl-5 

C2-30% 
Wodorotlenek wapnia K-G5-C2(30)-

K-P2-5 Wap- 15 % Wap(l5) 

2.2. Wyniki badal'1 własno:§ci popiołów 

Wyniki badań wilgotności i gęstości rzeczywistej popiołów z instalacji do termicznego uniesz
kodliwiania odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 2. skład ziarnowy na rysunku 2, nato
miast skład chemiczny oraz wymywalność odpowiednio w tabelach 3 i 4. 

Tabela 2. Wilgotność oraz gęstość rzeczywista popiołów ze spałami odpadów komunalnych 
T bl ? H d. d d . f h d MSW h a c-· U mi Ity an cns1ty o rescarc c as es 

Próbka Wilgotność 
Gęstość 

Próbka Wilgotność 
Gęstość 

rzeczywista rzeczywista 
popiołu [%] 

[Mg/m3
] 

popiołu ['O] 
[Mg/m3

] 

K-Pl-2 0,40 2,290 K-P2-2 0,12 2,604 

K-Pl-3 0,46 2, 196 K-P2-3 0,10 2,608 

K-P1-4 0,76 2,446 K-P2-4 O, 13 2,758 

K-Pl-5 0,61 2,298 K-P2-5 0,13 2,710 

Jak widać z danych tabeli 2 popioły lotne z kotła odzysknicowego (K-P2) mają niską wilgot
ność około 0,1 %, wilgotność zaś popiołu z filtrów workowych K-Pl jest średnio pięciokrotnie więk
sza co jest najprawdopodobniej wynikiem operacji oczyszczenia gazów odlotowych przed ich os
tateczną emisją do atmosfery. Gęstość rzeczywista popiołów K-Pl waha się od 2,19 do 2,44 Mg/m3 

natomiast popiołu K-P2 wynosi od 2,60 do 2,75 Mg/m3 jest to zgodne z procesem oczyszczania spa
lin, w którym popiół K-P2 odbierany jest wcześniej (kocioł odzysknicowy), natomiast popiół K-P l 
jest "rozcieńczony" produktami oczyszczania spalin i wyłapywany w filtrze workowym. 

Skład ziarnowy popiołów został określony za pomocą metody Jaserowej przy użyciu aparatu 
Analysette 22 firmy Fritsch, wyniki w postaci krzywych składu ziarnowego obrazujących średni 
skład ziarnowy popiołów przedstawiono na poniższym rysunku 2. 
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Popiół K-Pl charakteryz uje się wyraźnie drobniejszym uziarnieniem od popiołu K-P2, jest to 

zape wne związane z fa ktem, że w popiołach lotnych K-Pl znajdują się produkty oczyszczania spa

lin (CaO, CaS04 , Ca(OH)2) . Największe z iarna popiołu K-P2 mają średnicę wi ększą od 1000 !lin, 

natomiast popiół K -Pl m niejsze od 700 !lm. 
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Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów K-Pl i K-P2 przedstawiono w tabel i 3. 

Tabel a 3. Wymywalność substancji chemicznych z badanych popiołów 
T bl 3 R l f l l h' ~ h d h a e esu ts o t 1e eac mg test · or researc e as es 

Wskaźnik 
Wielkość Wartość dla popiolów 

lub rodzaj 
dopuszczalna 

Jednostka w wodach 
zanieczy-

śc i ekowych wg 
szczeni a 

PN-93/G-11 O l O K-Pl-2 K-Pl-3 K-Pl-4 K-Pl-5 K-P2-2 K-P2-3 K-P2-4 

p H - 6,0-9,0 12,87 12,44 12,45 12,15 12,53 11,94 12,00 
Chlorki mg/dm3 1000 20 953 16 477 16 985 18 027 1816 1630 1963 

Siarczany mg/dm3 500 1140 762,3 4017 1835 8223 61 61 3145 
Sód mg/dm' 800 2199 1834 1982 1848 2509 2062 1091 

Potas mg/dm3 80 3333 2393 2470 2591 3369 2571 11 81 
Cynk mg/dm3 2.0 10,96 17,64 15,40 15,65 0,21 0,084 0,071 
Kadm mg/dm3 0,1 3,258 0,007 0,0007 0.005 0,141 0,006 0.0089 
Nikiel mg/dm3 2,0 0,0479 0,0270 0,0011 0,0067 0,0006 0.00002 0,0010 
Ołów mg/dm3 0,5 266,8 168,6 70,3 105,9 0,188 0,66 0,164 
Miedź mg/dm· 0.5 0,201 0,701 O, 156 0,3 14 0,01 2 0,016 0,002 
Chrom mo/dm 0,5 0,512 0,140 0,049 0,081 5,0 8,39 6, 13 
R tęć mg/dm3 0,02 0,001 3 0,0660 0,0009 0,0490 0,0052 0,0089 0,0014 
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K-P2-5 

11,01 
9752 
4027 
1119 
1558 

0,027 
0,004 1 
0,0005 
0,25 

0,021 
4,67 

0,0083 



Popioly charakteryzują się wysoką wartością pH (11,01-12,87) eluatów wodnych. W przypad
ku popiołów K-P1 zwraca uwagę ilość wymywanych jonów chlorkowych, cynku i ołowiu; nato
miast w przypadku popiołów K-P2 ilość siarczanów i chromu. 

2. 3. ?odsadzka hydrauliczna- wyniki badań granulatów 

Badania możliwości wykorzystania granulatów do podsadzki hydraulicznej wykonano w oparciu 
o metodyki zawurte w normie= .. Muteriały do podsadzki hydraulicznej , wymagania i badania, PN
·93/G-11010" przeprowadzono następujące badani a: skład ziarnowy (za pomocą analizy sitowej), roz
mywalność, ściśliwość oraz wymywalność zanieczyszcze1'1 chemicznych. Wyniki badań przedsta
wiano poniżej. 

Zawartości poszczególnych frakcji ziarnowych w granulatach przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Skład ziarnowy granulatów 
Ta b! 4 G f l e rain comJos1t10n o granu e 

Zawartość frakcji ziarnowych w granulatach 
Frakcje [%] 

Lp. ziamowe 
K-G4- K-G4- K-G4-

[mm] K-G2- K-G2- K-G2- K-G2- K-G3- K-G4-
C2(30)- C2(30)- C2(30)-

C2(10) C2(20) C2(30) C2(40) C1(20) C2(30) 
Wk(l5) Wa(l5) Wj(15) 

l. < 2,0 8,8 2,4 1,0 3,9 2,2 0,4 3,2 3,0 7,3 
2. 2,0-4,0 20,3 18,0 3,0 15,0 21 ,0 1,5 17,2 23,0 38,3 
3. 4,0-6.3 33.9 43,2 26,0 45,2 55,7 24,5 25,4 25,6 33,5 
4. 6,3-8,0 25,1 32,2 47,4 26,1 11 ,4 20,1 16,1 13,0 14, l 
5. 8,0-10,0 10,2 4,2 20,0 8,9 4,2 19,0 18,0 19,8 5,7 
6. 10.0-16,0 1,6 0,0 2,5 0,8 5,5 31,9 12,8 15,6 1,1 
7. 16,0-32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,5 7,3 0,0 0,0 

Można zauważyć, że skład ziarnowy granulatów jest zróżnicowany, przeważająca ilość granu
lek zawarta jest w przedziale od 2 do 10 mm. Skład ziarnowy spełnia normę dopuszczającą mak
symalnie 20% ziarn poniżej 0,1 mm. Nie stwierdzono granulek o wielkości powyżej 60 mm. 

Oznaczenie ściśliwości wykonano zgodnie z normą [12] . Wynik ściśliwości granulatów przy 
ciśnieniu 15 MPa przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Ściśliwość granulatów sporządzonych z popiołów ze spalania odpadów komunalnych 
b! 5 C 'bT f l . h MSW h Ta e ompress1 1 1ty o· granu e w1t as es 

Symbol granulatu 

K-G2- K-G2- K-G2- K-G2- K-G4-
K-G4- K-G4- K-G4-

C2(10) C2(20) C2(30) C2(40) C2(30) C2(30)- C2(30)- C2(30)-
Wk(l5) Wa(15) Wj(IS) 

Sciśliwość [%] 
przy ciśnieniu 42,1 40,3 37,3 32,6 39,3 39,2 38,4 41,3 

15 MPa 

Wraz ze wzrostem i lości cementu w granulacie maleje jego ściśliwość . Jeśli przyjąć granulat K
G2-C2(10) jako "zerowy" i porównać wyniki ściśliwości kolejnych granulatów do niego to wzrost 
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ilości cementu kolejno o 10%, 20% i 30% powoduje zmniejszenie ściśliwości o odpowiednio 1,8%; 
4,8% i 9,5%. Przeliczając to na procent zmian ściśliwości w zależności od wzrostu ilości cementu 
dane te wyglądają następująco- tabela 6 (procent ze spadku ściśliwości określanej w procentach). 

Tabela 6. Porównanie ściśliwości granulatów do granulatu K-G2-C2(10) 
T bl 6 C . f 'b T l . h K 02 C2(10) a e aropansan o compress1 1 !ty granu e Wit - -

Rodzaj granulatu 

K-G2-C2(20) K-G2-C2(30) K-G2-C2(40) 
(10% więcej cementu) (20% więcej cementu) (30';~ więcej cementu) 

Procentowa zmiana 
ści śliwości przy spadek o 4,2% spadek o 11,4% spadek o 22,5% 
ciśnieniu 15MPa 

Ściśliwości granulatów przy 15 MPa z dodatkiem sorbentów węglowych niewiele różnią się od 
siebie, wynoszą od 38,4 do 41,3%, dodatki w tych granulatach nie wpłynęły znacząco na ściśli
wość w porównaniu do ściśliwości (39,3%) granulatu bez dodatków K-G4-C2(30) . 

Wszystkie badane granulaty charakteryzują się ściśliwością większą niż dopuszcza to norma. 
W celu zmniejszenia ściśliwości, zmieszano granulat K-G3-C1(20) z piaskiem w stosunku wago
wym 1:1. W wyniku tego ściśliwość przy ciśnieniu 15 MPa zmniejszyła się o ponad 18%; dla sa
mego granulatu wyniosła 43,9%, a po wymieszaniu go z piaskiem wyniosła 25,5%. Można z tego 
wnioskować, że przy zmieszaniu granulatu z większą ilością materi ału drobnoziarnistego (piasek, 
odpad poflotacyjny) ściśliwość będzie spełniać normę. 

W tabeli 7 przedstawiono wyniki rozmywalności granulatów po czasie 15 i 30 minut rozmywa
nia. Z badanych granulatów jedynie granulat K-G2-C2(10) nie spełnia normy dopuszczającej do 
20% rozmywalność . Granulat K-G2-C2(20) może być zastosowany w instalacji podsadzkowej do 
2,5 km, ponieważ jego rozmywalność przekracza 20% w czasie 30 min rozmywana, ale jest mniej
sza niż 20% w czasie 15 min rozmywania. Wraz ze wzrostem ilości cementu w granulatach zmniej
sza się ich rozmywalność. 

Tabela 7. Rozmywalność granulatów sporządzonych z popiołów ze spalania odpadów komunalnych 
T bl 7 W h bT f I . h MSW h a e as a 1 1ty o gran u e wit as es 

Symbol granulatu 

K-G2-C2( lO) K-G2-C2(20) K-G2-C2(30) K-G2-C2(40) K-G4-C2(30) 

Rozmywalność [%) 26,7 14,8 7,6 5,8 7,96 
po 15 min 

Rozmywalność [%) 34,4 23,0 12,5 10,2 8,24 
po 30 min 

W tabelach 8 i 9 przedstawiono wyniki wymywalności zanieczyszczeń chemicznych oraz war
tości pH eluatów sporządzonych z granulatów z różną zawartością cementu oraz z dodatkiem sor
bentów węglowych i dla porównania bez dodatków. 

Wraz ze wzrostem ilości cementu w granulacie widoczna jest tendencja spadku wymywalności 
poszczególnych zanieczyszczeń z granulatu (poza Cu). Znacznie przekracza normę, wymywalność 
chlorków, sodu i potasu jest to zapewne związane z wytrącaniem chlorków w procesie oczyszcza 
spalin i trafianie produktów do popiołu wyłapywanego na filtrach workowych. 
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Wprowadzenie sorbentów węglowych w sposób istotny wpływa na zmniejszenie wymywalno
ści jonów chlorkowych, co przedstawiono na przykładzie granulatu K-G4-C2(30) bez i z dodatka
mi- tabela 9. 

Wymywalność metali ciężkich z badanych granulatów spełnia normę i jest ona wyraźnie niższa 
od wymywalności z samych popiołów. 

Tabela 8. Wartość pH oraz wymywalność zanieczyszczeń chemicznych z granulatów sporządzonych 
1 popiołów ze spalarni odpadów komunalnych z różną ilością cementu CEM I 32,5 R 

l f h l h' f l . h MSW h d d'ff f P l d nt Table 8. Resu ts o t e eac mg test or granu e wit as es an 1 erent amount o ort an c e me 

Wskaźnik 
Wielkość Wartości dla granulatów 

lub rodzaj 
dopuszczalna 

Jednostka w wodach 
zanieczysz-

ściekowych wg K-02- K-02- K-02- K-02-czenia PN-93/0 11010 C2(10) C2(20) C2(30) C2(40) 

p H - 6,0-9,0 10,65 11,96 11 ,26 12,0 
Chlorki mg/dm3 1000 8356 7585 6325 6179 

Siarczany mg/dm' 500 282,5 153,2 132,0 60,0 
Sód mg/dmj 800 1212 1131 994 933 

Potas mg/dm3 80 1729 1569 1445 1369 
Cynk mg/dm3 2,0 0,009 0,011 0,010 0,014 
Kadm mg/dmj 0,1 0,01400 0,00043 0,00092 0,00060 
Nikiel mg/dmj 2,0 0,0180 0,0080 0,0078 0,0077 
Ołów mg/dmj 0,5 0,055 0,057 0,019 0,001 
Miedź mg/dm3 0,5 0,0077 0,0178 0,0123 0,0290 
Chrom mg/dmj 0,5 0,032 0,034 0,044 0,031 
Rtęć mg/dmj 0,02 0,0022 0,0020 0,0170 0,0018 

Tabela 9. Wartość pH oraz wymywalność zanieczyszczet\ chemicznych z granulatów sporządzonych 
z popiołów ze spalarni odpadów komunalnych z cementem i dodatkiem sorbentów węglowych 
' bl 9 R l f h l h. D l . h MSW h P l d d b b 'I a e esu ts o t e eac mg test or gran u e wtt as es, ort an cement an car on sor ents 

l 
Wskaźnik 

Wielkość Wartości dla granulatów 

lub rodzaj 
dopuszczalna 

Jednostka w wodach 
zanieczysz-

ściekowych wg K-04-
K-04- K-04- K-04-

czenia PN-93/0 11010 C2(30) 
C2(30)- C2(30)- C2(30)-
Wk(15) Wj(15) Wa(15) 

p H - 6,0-9,0 11,86 11,95 11,48 11,58 
Chlorki mg/dmj 1000 6770 5849 4674 4392 

Siarczany mg/dm· 500 58,63 521,8 167,8 94,98 
Sód mg/dm3 800 1289 1006 1080,5 1086 

Potas mg/dmj 80 1744 1425 1380 1367 
Cynk mg/dmj 2,0 0,032 0,035 0,057 0,031 
Kadm mg/dm3 O, l 0,00014 0,0014 0,00025 0,00028 
Nikiel mg/dm3 2,0 0,0059 0,0052 0,0061 0,0056 
Ołów mg/dmj 0,5 0,129 0,126 0,00112 0,00226 
Miedź mg/dmj 0,5 0,0052 0,0055 0,006 0,0055 
Chrom mg/dm3 0,5 0,088 0,044 0,077 0,105 
Rtęć mg/dm3 0,02 0,0013 0,0067 0,00073 0,0004 
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2.4. Wpływ dodatku granulatu na własności zawiesiny popiołowo-wodnej 

Do wytworzenia zawiesiny wykorzystano popiół fluidalny z Elektrowni ,,Elcho" z Chorzowa, do
dawano do niej granulat K-G5-C2(30)-Wap(l5) sporządzony z popiołów ze spalarni odpadów ko
munalnych z cementem portlandzki Uako lepiszcze) oraz dodatkiem wodorotlenku wapnia (stabili
zatora wymywalności metali ciężkich). W celu określenia własności zawiesin z popiołu fluidalne
go zawierającego zmienne ilości granulatu wykonano zawiesiny bez dodatku granulatu, w których 
stosunek popiołu do wody (p/w) równy był l : l i 0,95 : l oraz zawiesiny z granulatem o stosunku gra
nulatu do zawiesiny (g/z) równym 0,15: l i 0,3: l. Zestawienie próbek przedstawiono w tabeli 10. 
Badania własności zawiesin wykonano zgodnie z wymogami i metodykami zawartymi w normie 
PN-G-11011 [13]. Oznaczono gęstość zawiesiny, rozlewność, ilość wody nadosadowej ; po 28 dniach 
sezonowania w warunkach powietrzno-suchych zbadano wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie 
(Re) oraz wymywalność zanieczyszczeń chemicznych. 

Tabela l O. Zestawienie zawiesin sporządzonych z popiołu PF z dodatkiem i bez granulatu 
T b! 10M. fPFtl h . h d . h l a e 1xtures o IY as -water wit an Wit out granu e 

Stosunek wagowy popiołu PF Stosunek wagowy granulatu 
Nr próbki do wody do zawiesiny 

p/w g/z 

l. l : l bez dodatku granulatu 
2. 1:1 0,15:1 
3. l: l 0,3:1 
4. 0,95:1 bez dodatku granulatu 
5. 0,95:1 0,15:1 
6. 0,95:1 0,3 :1 

Gęstość zawiesin, rozlewność i ilość wody nadosadowej (odstój) pokazano w tabeli 11. 

Tabela l!. Własności zawiesin 
T b! II P t f . t a e roper 1es o m1x ures 

Stosunek wagowy Stosunek wagowy 
Gęstość Ilość wody 

Nr popiołu PF granulatu Rozlewność 

próbki do wody do zawiesiny 
zawiesiny 

[mm] 
nadosadowej 

p/w g !z 
[Mg/m3

] [%] 

l. 1:1 bez dodatku granulatu 1,40 190 6,9 
2. 1:1 0,15 : l 1,52 185 5,2 
3. l: l 0,3:1 1,53 170 5,0 
4. 0,95:1 bez dodatku granulatu 1,39 215 7,6 
5. 0,95:1 0,15:1 1,46 205 6,75 
6. 0,95 :1 0,3:1 1,52 195 3,75 

Sporządzone mieszaniny charakteryzują się gęstością powyżej 1,2 Mg/m3
, co spełnia wymagania 

normy. Dodatek granulatu do zawiesin zmniejsza ich rozlewność w stosunku do próbek bez granu
latu . W przypadku zawiesin, w których stosunek p/w wynosił 1: l rozlewność była równa 190 mm, 
zmniejszyła się do 185 mm po dodaniu do zawiesiny 15% wag. granulatu i do 170 mm po dodaniu 
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30% granulatu. Dla zawiesin o stosunku popiołu do wody p/w= 0,95:1 rozlewność wyniosła 215 mm 
(bez granulatu) i zmniejszyła się odpowiednio do 205 mm i 195 mm. 

Ilość wody nadosadowej (odstój) spełnia wymagania normy, dopuszczającej max. 7% odstój, 
poza próbką, w której stosunek p/w wynosi 0,95: l (bez granulatu). Dodatek granulatu obniża ilość 
wody nadosadowej; dla zawiesiny o stosunku p/w l : l bez dodatku granulatu wynosi 6,9%, nato
miast z dodatkiem 30% granulatu wynosi 5,0%. W przypadku zawiesiny, w której p/w wynosi 0,95:1 
odstój był równy 7,6c:ó , dodatek 30% granulatu spowodował zmniejszenie do 3,75%. 

Oznaczenia czasu tężenia zawiesin dokonano wykorzystując aparat Vicata o ciężarze walca i igły 
.1 35 g, średnicy igły 1,1 mm, długości 50 mm, z uwagi na występowanie w zawiesinie granulatu, 
który często blokował zanurzającą się igłę dla zawiesin z granulatem odstąpiono od oznaczenia po
czątku wiązania i określono tylko koniec z chwilą, gdy igła zanurzała się na głębokość 0-2 mm. 
('zas tężenia zawiesin pokazano w tabeli 12. 

Dla zawiesin sporządzonych z popiołu PF i granulatu koniec czasu wiązania następował po up
ływie 72 godzin tak jak i w przypadku zawiesiny wykonanej z samego popiołu . 

' 

Tabela 12. Czas tężenia zawiesin 
Table 12 Time of set mixtures 

Stosunek wagowy 
Nr próbki popiołu PF do wody 

p/w 

l. l: l 
2. l: l 

3. 1:1 
4. 0,95:1 
5. 0,95:1 
6. 0,95:1 

Stosunek wagowy Czas tężenie zawiesin 

granulatu do zawiesiny 
Początek Koniec g/z 
[godz.] [godz.] 

bez dodatku granulatu 48 72 
0,15:1 - 72 

0,3:1 - 72 
bez dodatku granulatu 48 72 

0,1 5:1 - 72 

0,3:1 - 72 

Tabela l 3. Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie (Re) po 28 dniach sezonowania 
w warunkach powietrzno-suchych 

. h (R f . 28 d d d. Table 13. Compress10n strengt c) o m1xtures atter ays cunng m ry-m r eon 1t10ns 

Stosunek wagowy Stosunek wagowy 
Wytrzymałość 

Nr na jednoosiowe 
próbki 

popiołu PF do wody granulatu do zawiesiny 
ściskanie Re 

p/w g/z 
[MPa] 

l. l: l bez dodatku granulatu 0,63 
2. l: l O, 15: l 0,79 
3. l: l 0,3:1 1,60 
4. 0,95:1 bez dodatku granulatu 0,56 
5. 0,95:1 0,15:1 0,86 
6. 0,95:1 0,3:1 1,25 

Badaniu na jednoosiowe ściskanie poddano próbki zestalonych za •iesin, sezonowanych w wa
runkach powietrzno-suchych przez 28 dni w formach walcowych o wysokości i średnicy wynoszą
cej 80 mm. Średnie wartości wyników tych badań dla próbek zawiesin przedstawiono w tabeli 13 . 
Widoczny jest wyraźny wzrost wytrzymałości zawiesin z dodatkiem granulatu w porównaniu do za
wiesin bez granulatu. W przypadku zawiesin o stosunku p/w= l: l zanotowano wzrost Re o prawie 

458 



l MPa dla próbki z zawartością 30% granulatu w porównaniu do próbki bez granulatu. Natomiast 
dla zawiesin, w których p/w= 0,95: l nastąpił wzrost wytrzymałości o około 0,7 MPa w stosunku 
do próbki bez granulatu, której wytrzymałość wyniosła 0,56 MPa. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
zestalone zawiesiny spełniały wartość wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie określoną w nor
mie [13] na min. 0,5 MPa. 

W tabeli 14 przedstawiono wyniki wymywalności zanieczyszczeń chemicznych oraz wartość 
pH eluatów wodnych sporządzonych z granulatu oraz zestalonej zawiesiny o stosunku p/w = l : l 
z tym granulatem w ilośc i 30% wag. Dodatkowo zamieszczono wyniki dla samego popiołu fluidal 
nego, z którego sporządzono zawiesiny. 

Tabela 14. Wymywalność zanieczyszczeń chemicznych 
Ta bl 14 R l f h l l . e esu ts o t e eac 1m g_ test 

Wskaźnik 
Wielkość 

Granulat 
Zestalona zawiesina 

Popiól 
dopuszczalna p/w=1:1 

lub rodzaj Jednostka 
w wodach 

K-G5-C2(30)-
z dodatkiem 30% 

fluidalny 
zanieczyszczenia 

ściekowych 
Wap(15) 

granulatu 
PF 

p H - 6,0-12,0 12,02 12,09 8,93 

Chlorki mg/dm3 1000 5571,00 1997,00 396,5 

Siarczany mg/dm3 500 317,4 659,10 554,6 

Sód mg/dm3 800 785,70 433,30 45,28 

Potas mg/dm3 80 1198,00 420,00 7,14 

Cynk mg/dm3 2,0 0,029 0,012 0,017 

Kadm mg/dm3 0,1 0,00055 0,00011 0,00023 

Nikiel mg/dm3 2,0 0,038 0,00177 0,001 

Ołów mg/dm3 0,5 0,755 0,00077 0,00015 

Miedź mg/dm3 0,5 0,0045 0,0038 0,00058 

Chrom mg/dm3 0,7 0,095 0,035 0,0105 

Rtęć mg/dm3 0,02 0,00143 0,00026 0,00085 

Wapi1 mg/dm3 - 2230,00 929,90 1254 

Porównując wymywalność z granulatu do wymywalności zanieczyszczeń z popiołów (tab. 4, 
popiół K-P 1-5 i K-P2-5) można stwierdzić, że w wyniku ich granulacji zmniejsza się wymywalność 
wszystkich jonów poza niklem. Dodatek granulatu w ilości 30% do zawiesiny z popiołu fluidal
nego PF spowodowało dalsze zmniejszenie "rozcieńczenie" ilości wymywanych zanieczyszczei'l 
chemicznych prócz jonów siarczanowych. 

WNIOSKI 

Gospodarcze wykorzystanie (odzysk) popiołów powstałych w wyniku termicznego unieszkodliwia
nia odpadów komunalnych jest ograniczone zawartością szeregu jonów, w tym kationów metali cięż
kich. Popioly te nie mogą być wykorzystywane również w górnictwie podziemnym, ponieważ nic 
spełniają wymagań stawianych przez odpowiednie normy [12], [13]. Jedną z metod unieszkodli
wiania zanieczyszczeń chemicznych w popiołach jest ich granulowanie z odpowiednimi dodatkami. 

W artykule przedstawiono wyniki badań własności popiołów ze spalania odpadów komunal
nych , oraz sporządzonych z nich granulatów z cementem i dodatkami w postaci sorbentów węglo
wych i wodorotlenku wapnia. 
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Granulowanie wpływa korzystnie na własności popiołów . Wraz ze wzrostem ilości cementu 
zmniejsza się ilość wymywanych zanieczyszczeń chemicznych. Natomiast zastosowane dodatki, 
szczególnie sorbenty, w istotny sposób zmniejszają wymywalność jonów chiorkowych oraz metali 
ciężkich , szczególnie Cd, Zn, Hg, Cr, w porównaniu do granulatów pozbawionych tych sorbentów. 

Badania laboratoryjne były ukierunkowane na własności mechaniczne granulatów istotne dla ich 
zastosowania w podsadzce hydraulicznej [12] oraz w technologii zawiesinowej [13]. 

Wyniki badań granulatów wykazały, że samodzielnie nie mogą być stosowane w podsadzce hy
draulicznej z powodu zbyt dużej ściśliwości. Mogą natomiast być wykorzystane jako dodatek do 
piasku podsadzkowego, tym bardziej, że spełniają wymagania normy w zakresie rozmywalności. 

Granulaty mogą być użyte jako dodatek do zawiesin popiołowo-wodnych sporządzanych z po
piołów lotnych wytwarzanych w energetyce zawodowej. Badania wykazały, że dodatek granulatów 
zmniejsza rozlewność zawiesin oraz ilość wody nadosadowej . Nie zaobserwowano wpływu na czas 
wiązania , natomiast stwierdzono zwiększenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie zestalonych 
próbek zawiesin. 

Reasumując, dotychczasowe wyniki potwierdzają celowość prowadzenia dalszych badań, szcze
gólnie w zakresie wytwarzania granulatów przeznaczonych do stosowania w technologii zawiesi
nowej. 
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Test of Recovery S orne Hazardous Wastes 
in Underground Mining Technologies 

One of the methods in the management of municipal solid waste (MSW) is their thermal treatment 
in incinerators. The use o f MSW fly ashes in modern mini n g operations i s limited as a result o f their 
chemical composition. To achieve this a compaction (granulation) has been examined with partieu
Jar focus on the mechanical and chemical properties of obtained lump forms enabling their utiliza
tion. The main purpose of this paper is to evaluate the influence of addition of compacted MSW tly 
ashes on the properties of fly ash-water pastes and compacted MSW fly ashes in hydraulic backfill 
utilization. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Wpływ dodatków na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych 

Alicja Uliasz-Bocheńczyk 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

STRESZCZENIE: Zawiesiny popiołowo-wodne od wielu lat znajdują szereg zastosowań w gór
nictwie podziemnym. Zawiesiny te charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami technolo
gicznymi. Jednak specyficzne warunki stosowania ich w górnictwie podziemnym wymuszają po
szukiwania różnych dodatków modyfikujących ich właściwości w zależności od celów wykorzys
tania. W referacie przedstawiono wpływ wybranych dodatków mineralnych oraz domieszek chemi
cznych na właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zawiesin popiołowo-wodnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Popioły lotne, zawiesiny popiołowo-wodne, dodatki mineralne, dodatki che
miczne, właściwości technologiczne 

l. WPROW ADZENIE 

Popioły lotne są od wielu lat stosowane w górnictwie podziemnym. Technologia zastosowania po
piołów lotnych w formie zawiesiny popiołowo-wodnej jest stosowana w kopalniach od lat 80. ubieg
lego wieku [2], [3], [4]. 

Obecnie stosowane jest w górnictwie ponad 4,5 tys. ton popiołów lotnych, co stanowi około 36% 
uchwyconej ilości popiołów lotnych i około 44% popiołów wykorzystanych gospodarczo (tab. 1). 

Tabela l. Ilości popiołów lotnych zastosowanych w górnictwie w latach 1997-2005 [I] 
Tbl I FI h d. . d b 1997 2005[1] a e 1y as amount use m mm mg m ustry etween -

Ilość uchwycona 
Ilość popiolów lotnych Ilość popiolów lotnych 

Lata 
[tys. ton] 

wykorzystanych gospodarczo wykorzystanych w górnictwie 
[tys. ton] [tys. ton] 

1997 13 605 9238 53I5 
1998 12 643 8109 4921 
1999 I2 203 9406 2814 
2000 13 365 9869 3060 
2001 12 154 9028 2962 
2002 11 848 9136 5017 
2003 12 036 9893 4840 
2004 I3 457 10 654 5234 
2005 12 734 10 467 4562 

Zawiesiny popiołowo-wodne znalazły szerokie zastosowanie w polskim górnictwie węgla ka
miennego i wykorzystywane są m.in. do likwidacji wyrobisk oraz wypełniania, doszczelniania i re
konsol idacji gruzowisk zawałowych. Spełniają również rolę środka uszczelniającego poprawiające-

463 



go skuteczność wentylacji kopalń podziemnych, pomagając w zwalczaniu zagrożenia metanowego 
oraz zagrożenia pożarowego [3], [4] , [6]. 

Dla spełnienia tych licznych funkcji zawiesiny muszą się charakteryzować odpowiednimi właś
ciwościami, wśród których należy wymienić przede wszystkim [2], [3], [4], [5]: 
- koncentrację wagową zawartą w przedziale od 0,31 do 0,58; 
- gęstość objętościowązawartą w przedziale od 1,20 do 1,86 Mg/m3

; 

- stosunek masowy wody do popiołów lotnych (tzw. konsystencja masowa) w przedziale od l: l 
do l :4; 

- maksymalną ilości wody nadosadowej po 3-6 godzinach zawartą w przedziale od 1,5 do 8%; 
- lepkość rzędu 0,006-0,125 Pa·s; 
- rozlewność w przedziale od 8 do 35 cm; 
- początek czasu wiązania od 1,5 do 280 godzin i koniec czasu wiązania od 3 do 430 godzin; 
- wytrzymałość na ściskanie po zestaleniu do 3 MPa; 
- WOdoprzepuszczalnoŚĆ poniżej l 0'6 m/s. 

W górnictwie podziemnym stosowane są przede wszystkim zawiesiny popiołowo-wodne bez do
datków. Jednak w celu modyfikacji zawiesin można stosować dodatki mineralne i domieszki che
miczne pozwalające na dostosowanie właściwości zawiesin dla określonego celu stosowania. 

2. BADANIA ZA WIESIN 

W celu określenia wpływu dodatków na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych wykonano se
rię badań świeżych i stwardniałych zaczynów obejmujących oznaczanie właściwości reologicznych, 
ilości wody nadosadowej, czasów wiązania oraz wytrzymałości na ściskanie. 

W badaniach wykorzystano: 
- popioły lotne ze spalania węgla kamiennego, 
- popioły lotne z produktami odsiarczania z półsuchej metody odsiarczania, 
- popioły lotne z produktami odsiarczania z suchej metody odsiarczania, 
- cement portlandzki bez dodatków CEM I 32,5, 
- cement hutniczy CEM III/A 32,5, 

mielony, granulowany żużel wielkopiecowy o powierzchni właściwej 3800 cm2/g według Blaine'a. 
Dodatki mineralne były wprowadzane w ilości 30%. 
Oprócz dodatków mineralnych dla modyfikacji zawiesin popiołowo-wodnych zastosowano do

mieszki chemiczne takie jak: przyspieszacz wiązania i twardnienia betonów i zapraw oraz domie
szkę do zaczynów iniekcyjnych obniżającą wodożądność zawiesiny cementowej. 

Domieszki chemiczne były wprowadzane w ilości l %. 
Przed wykonaniem badań właściwości technologicznych zawiesin popiołowo-wodnych wyko

nano oznaczenie składu chemicznego zastosowanych do badań popiołów (tab. 2). 

Tabela 2. Skład chemiczny popiołów, o/o [8], [l O] 
o l Table 2. Ash chernica composition, o/o [8], [10] 

Oznaczany Popiółlotny ze spalania 
Popiół lotny 

Popiół lotny z produktami 
z produktami odsiarczania 

składnik węgla kamiennego 
z metody półsuchej 

odsiarczania z metody suchej 

Si02 52,9 44,10 40,67 
C a O 7,10 9,73 17,57 
M gO 4,10 1,46 2,33 
Fe20 3 13, l 4,95 6,45 
AhOJ 14,8 25,40 21,56 
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Wyniki badań wpływu dodatków mineralnych takich jak: cement portlandzki, cement hutniczy 
i mielony granulowany żużel wielkopiecowy oraz domieszek: skracającej czas wiązania i powodu
jącej obniżenie wodożądności przedstawiono w tabelach 3-8. 

W tabelach tych wprowadzono następujące oznaczenia zawiesin: 
A- popioły lotne ze spalania węgla kamiennego; 
B - popioły lotne ze spalania węgla kamiennego z produktami odsiarczania z pólsuchej metody od

siarczania; 
C - popioły lotne ze spalania węgla kamiennego z produktami odsiarczania z suchej metody odsiar-

czania; 
l -domieszka obniżająca wodożądność; 
I- domieszka przyspieszająca czas wiązania; 
CP- zawiesiny z dodatkiem cementu portlandzkiego; 
CH- zawiesiny z dodatkiem cementu hutniczego; 
S -zawiesiny z dodatkiem mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. 

Skrót l CP A oznacza zawiesinę o składzie : 

- 70% popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego; 
30% cementu portlandzkiego; 

- l% domieszki obniżającej wodożądność. 
Skrót "w/s" zamieszczony w tabelach 3-8 oznacza stosunek wodno-spoiwowy. 

Tabela 3. Wyniki badań zawiesin o składach opartych na popiolach lotnych 
ze spalania węgla kamiennego [8], [9], [10] 
Table 3. Examination results of suspensions composed of fly ash 

d d b h d l b . [8] [9] [lO] pro uce JY ar coa com ustJOn , , 

Czas wiązania 
[godz.] 

Odstój 
Lepkość 

Rozlewność 
Zawiesina w/s 

[%] 
umowna 

(cm] 
[s] 

Początek Koniec 

A 0,5 97 155 0,0 26 190 

lA 0,3 20 45 0,0 n 240 

IA 0,5 57 144 0,0 24 200 

CPA 0,5 27 32 5,0 20 210 

l CPA 0,3 5 24 0,0 n 260 

ICP A 0,5 20 24 4,8 25 220 

CHA 0,5 27 32 5,0 15 230 

l CHA 0,3 8 30 0,0 n 240 

ICHA 0,5 19 35 2,0 23 220 

SA 0,5 41 120 2,7 17 240 

l SA 0,3 lO 30 0,0 n 250 

I S A 0,5 50 96 0,0 20 240 
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Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

[MPa] 

0,40 

b.d. 

0,83 

1,05 

4,40 

b.d. 

1,02 

3,05 

b.d. 

0,30 

2,0 

b.d. 



Tabela 4. Wyniki badań zawiesin o składach opartych z produktami odsiarczania 
z pólsuchej metody odsiarczania [8], [9], [10] 
Table 4. Examination results o f suspensions composed o f desulphurisation products 

d d b . d d l h . t' h d[8] [9] [10] pro uce JY sem1- r esu1p1 unsa wn met o , 

Czas wiązania 
Odstój 

Lepkość 
Rozlewność 

Zawiesina wis [godz.] 
[%] 

umowna 
[cm] 

Początek Koniec [s] 

B 0,85 85 15 1 2,5 21 190 
l B 0,50 24 53 0,0 N 190 
IB 0,85 84 148 1,2 21 190 

CP B 0,85 22 48 4,3 12,5 230 
l CPB 0.50 4 20 1,6 n 230 
l CPB 0,85 19 48 4,0 17 230 
CHB 0,85 21 58 5.1 14,5 230 

l CHB 0,50 12 24 1,6 n 240 
ICHB 0,85 16 24 4,2 14 230 

SB 0,85 29 56 7,1 16 230 
l S B 0.50 20 35 23,1 n 230 
I S B 0,85 55 98 4,0 22 230 

Tabela 5. Wyniki badań zawiesin o składach opartych z produktami odsiarczania 
z suchej metody odsiarczania [8], [9], [lO] 

Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

[MPa] 

0,58 
b.d. 
0,80 
1,75 
1,74 
b.d. 
1,00 
1,64 
b.d. 
0,75 
1,00 
b.d. 

Table 5. Examination rcsults o f suspensions composed o f dcsulphurisation products 
d d b d d l l . t' th d [8] [9] [l O] pro uce )Y ry eswp.mnsa 10n me o · ' 

Czas wiązania 
Odstój 

Lepkość 
Rozlewność 

Wytrzymałość na ściskan ie 

Zawiesina wis [godz. ] 
[%] 

umowna 
[cm] 

po 28 dniach 

Początek Koniec [s] [MPa] 

c 0,5 53 80 4,0 55 180 0,59 
l c 0,3 39 74 0,0 n 180 b.d. 
re 0,5 22 48 5,0 24 180 2,35 

CPC 0,5 26 54 2,5 38 230 5,88 
l CPC 0,3 32 58 0,0 n 220 4,92 
I CP C 0,5 15 23 4,0 51 210 b.d. 
CHC 0,5 23 39 5,4 37 230 5,70 

l CHC 0.3 35 62 0,0 n 230 3,06 
ICHC 0,5 17 25 6,0 38 210 b.d. 
s c 0,5 50 75 7,2 30 230 2,52 

l s c 0,3 36 67 0,0 n 230 3,03 
I S C 0,5 20 47 6,7 32 210 b.d. 

2.1. Właściwości reologiczne 

Właściwości reologiczne są bardzo ważne dla określania parametrów transportu oraz prognozowa
niu samoistnego rozpływu , który gwarantuje odpowiednie wypełnienie i uszczelnienie. W ramach 
określenia właściwości reologicznych wykonano oznaczenie lepkości umownej, rozlewności i pa
rametrów reologicznych. 

2.1.1. Lepko~(ć umowna 
Lepkość umowna została określona kubkiem Forda nr 4 według normy PN-EN ISO 2431 :1999. 
Lepkość umowna, jak również rozlewność są parametrami pomocniczymi służącymi do szybkiego 
określenia konsystencji zawiesiny. 
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Wprowadzenie dodatków mineralnych: cementu portlandzkiego, cementu hutniczego oraz mie
lonego granulowanego żużla wielkopiecowego żużlowego powoduje obniżenie lepkości umownej 
o około 15%. Domieszka przyspieszająca wiązanie w niewielkim stopniu wpływa na zmianę lep
kości umownej zawiesin popiolawo-wodnych i zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkami minera
lnymi. Domieszka obniżająca wodożądność zwiększa lepkość umowną do wartości, przy której po
miar jest niemożliwy. 

2.1.2. Rozlewność 
Rozlewność określono stożkiem AZNII według normy PN-85/G-02320 - Wiertnictwo. Cementy i za
czyny cementowe do cementowania w otworach wiertniczych. 

Na podstawie badania rozlewności można wnioskować o samoistnym rozpływie zawiesiny po
piołowo-wodnej. 

Zastosowanie dodatków mineralnych: cementu portlandzkiego, cementu hutniczego, spoiwa żuż
lowego powoduje zwiększenie rozlewności zawiesin popiołowo-wodnych o okola 10%. Domieszki 
przyspieszającej wiązanie w niewielkim stopniu wpływają na rozlewność zawiesin popiołowo-wod
nych i zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkami mineralnymi. Domieszka obniżająca wodożąd
ność powoduje radykalne zmniejszenie zapotrzebowania wody dla uzyskania tej samej rozlewności. 

2.1.3. Parametry reologiczne 
Badania parametrów reologicznych wykonano przy pomocy lepkościomierza obrotowego typu Fann 
V-G35S, a otrzymane wyniki opracowano za pomocą trzech podstawowych modeli reologicznych: 
Binghama, potęgowego i Cassona. Na podstawie przeprowadzonej analizy modeli reologicznych, 
wykresów krzywych płynięcia i współczynników korelacji wybrano model najlepiej opisujący ba
dane zawiesiny. 

Zawiesiny popiołowo-wodne z dodatkami mineralnymi: cementem portlandzkim. cementem hut
niczym, spoiwem żużlowym i domieszkami: przyspieszającą wiązanie i obniżającą wodożądność na
leżą do cieczy nienewtonowskich. Modelem reologicznym opisującym najlepiej rzeczywiste war
tości parametrów reologicznych zawiesin z dodatkami mineralnymi jest model potęgowy . 

Model potęgowy zwany modelem Ostwafda i de Waele opisuje ciecze pseudoplastyczne i cie
cze wykazujące dilatancję. 

Równanie opisujące ten model jest następujące [7], [l l]: 

1 = k · y n [Pa] (l) 

gdzie: 1 - naprężenie styczne [Pa], y- szybkość ścinania [s' 1
], k - parametr wyznaczający miarę 

konsystencji , [N·s"11112
] , (im k jest większe tym ciecz jest bardziej lepka), n- parametr wyznaczają

cy miarę odchylenia cieczy od cieczy newtonowskiej . 

Dla cieczy pseudoplastycznych wykładnik potęgi ma zawsze wartość n< l. 
Dla cieczy wykazujących dilatancję n> l. 
Wielkości parametrów konsystencji k oraz parametrów wyznaczających miarę odchylenia cie

czy od cieczy newtonowskiej n (wykładnik potęgi równania l) zamieszczono w tabelach 6-8 . 
Zawiesiny popiołowo-wodne, zawiesiny popiołowo-wodne z dodatkami mineralnymi i zawie

siny popiołowo-wodne z dodatkami mineralnymi i domieszką przyspieszającą wiązanie należą do 
cieczy pseudoplastycznych. W cieczach pseudoplastycznych w miarę wzrostu szybkości ścinania , 

asymetryczne cząstki podlegają stopniowemu uporządkowaniu i zamiast stanu bezładnego ułożenia 
istniejącego w nieruchomej cieczy, ustalenie przepływu powoduje układanie się dłuższych osi cząs
tek wzdłuż linii płynięcia, w wyniku czego lepkość pozorna zaczyna spadać w miarę wzrostu szyb
kości ścinania, aż do momentu, gdy ściślejsze ułożenie cząstek wzdłuż linii przepływu staje się nie
możliwe. Zjawisko płynięcia powoduje powrót do nieuporządkowanego ułożenia cząstek. 
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Współczynnik k wyznacza miarę konsystencji (lepkości). Im większy jest współczynnik k tym 
zawiesina jest bardziej lepka [7] , [ 11] . 

Zawiesiny z domieszką obniżającą wodożądność należą do cieczy wykazujących dilatancję. 
Ciecze przej awiające dilatancję nie wykazują granicy płynięcia . Lepkość pozorna tych cieczy 

rośnie ze wzrostem szybkości ścinania. W stanie spoczynku ciecz zawarta w zawiesinie wystarcza 
by wypelnić wszystkie luki między cząstkami stałymi. Podczas ścinania zawiesiny w zakresie ma
łych szybkości nośnik spełnia rolę smaru zmniejszającego tarcie między cząstkami stałymi, co po
woduje, że naprężenia styczne są stosunkowo niewielkie. W miarę jak szybkość rośnie, ciasne upa
kowanie cząstek ulega zniszczeniu. Powoduje to pewne rozszerzenie, czyli dilatancję zawiesiny. Noś
nik zawiesiny nie jest w stanie spełniać roli smaru, a więc naprężenie niezbędne dla utrzymania 
przepływu poważnie wzrasta. Utworzenie się takiej struktury powoduje gwałtowny wzrost lepkości 
pozornej ze wzrostem szybkości ścinania [7], [11]. 

Tabela 6. Parametry reologiczne zawiesin o składach opartych 
na popiolach lotnych ze spalania węgla kamiennego [8], [l OJ 
Table 6. Rheological parameters o f suspcnsions composed 

f 1 l d d b l d l b . [8J [!OJ o tJy as 1 pro uce JY 1ar coa com ustJon 

Zawiesina w/s 
Współczynnik konsystencji k 

[Pa·s"nJ 
A 0,5 0,3323 

l A 0,3 0,541 l 
IA 0,5 0,4845 

CPA 0,5 0,6838 
l CPA 0,3 0,7267 
ICPA 0,5 0,5167 
CHA 0,5 0,8568 

l CHA 0,3 0,8273 
JCH A 0,5 0,8813 

SA 0,5 0,6865 
l S A 0,3 0,9491 
I S A 0,5 0,8351 

Tabela 7. Parametry reologiczne zawiesin o składach opartych 
o produkty odsiarczania z półsuchej metody odsiarczania [8J, [l OJ 

Wykładnik pot<;:gi n 

0,743 
0,960 
0,707 
0,671 
0,984 
0,739 
0,631 
0,958 
0,689 
0,662 
0,899 
0,657 

Table 7. Rheological parametersof suspensions composed of desulphurisation products 
J2rD d d b . d d l h . h d [8J [10J uce y sem1- ry esu1p1 unsat10n met o . 

Zawiesina w/s 
Współczynnik konsystencji k 

Wykładnik potęgi n 
[Pa·s"nJ 

B 0,85 1,2009 0,580 
l B 0,50 0,9928 0,856 
IB 0,85 0,5938 0,619 

CP B 0.85 0,2412 0,713 
l CP B 0,50 0,3406 1,069 
I CP B 0,85 0,4582 0,692 
CHB 0,85 0,4729 0,688 

l CHB 0,50 0,4064 1,027 
ICH B 0,85 0,1497 0,838 

SB 0,85 0,9218 0,626 
l S B 0,50 0,1304 1,015 
I S B 0,85 0,5485 0,663 
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Tabela 8. Parametry reologiczne zawiesin o składach opartych 
o produkty odsiarczania z suchej metody odsiarczania [8], [l O] 
Table 8. Rheological parameters o f suspensions composed o f desulphurisation products 
pro d d b d d l h . . h d [8] [lO] uce Y 'l'_ esu1p1 unsat10n met o 

Zawiesina w/s 
Współczynnik konsystencji k 

Wykładnik potęgi n 
[Pa·s~n] 

c 0,5 0,7275 0,686 

!C 0,3 0,7220 1,9629 

!C 0,5 0,5404 0,750 

CPC 0,5 0,4275 0,795 

l CPC 0,3 0,5047 0,941 

ICPC 0,5 0,8533 0,698 

CHC 0,5 0,6970 0.730 

l CHC 0,3 0,3651 0,987 

ICHC 0,5 0,6781 0,745 

s c 0,5 0,5192 0,781 

l s c 0,3 1,0081 0,840 

I S C 0,5 0,6222 0,719 

2.2. Ilość wody nadosadowej 

Oznaczenie ilości wody nadosadowej zostało przeprowadzone według normy PN-G-11011:1998: 
"Materiały do podsadzki zestalonej i doszczelniania zrobów". 

Określenie ilości wody nadosadowej jest ważne przy masowym stosowaniu zawiesin w kopal
niach. Woda nadosadowa występująca w znacznych objętościach może spowodować zmianę właś
ciwości mechanicznych skal otaczających, a tym samym zmniejszenie wytrzymałości. Zjawiska te 
mogą zachodzić nie tylko w miejscu wprowadzania zawiesin, ale także w pewnej od nich odległości. 

Zastosowanie dodatków mineralnych: cementu portlandzkiego, cementu hutniczego, spoiwa żuż
lowego zwiększa ilość wody nadosadowej zawiesin popiołowo-wodnych. Domieszka przyspiesza
jąca wiązanie wpływa nieznacznie na ilości wody nadosadowej zawiesin. Domieszka obniżająca 
wodożądność zmniejsza lub likwiduje zjawisko sedymentacji zawiesin popiołowo-wodnych i za
wiesin popiołowo-wodnych z dodatkami mineralnymi. 

2.3. Czas wiązania 

Oznaczenie czasu wiązania przeprowadzono na aparacie Vicata według normy PN-EN-196-3:1996: 
"Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości". 

Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o kierunku zastosowania zawiesiny jestjej 
czas wiązania. 

Zawiesiny charakteryzujące się długim początkiem czasu wiązania, a więc zawiesiny popioło
wo-wodne stosowane są przy konieczności transportu na duże odległości , a przede wszystkim przy 
wprowadzaniu w gruzowisko zawałowe, w których korzystne jest rozprowadzenie cieczy na jak 
największą odległość. 

Wprowadzenie dodatków mineralnych i domieszek powoduje skrócenie początku i końca czasu 
wiązania zawiesin popiołowo-wodnych bez względu na rodzaj zastosowanego popiołu lotnego. Wpro
wadzenie domieszek powoduje skrócenie początku i końca czasu wiązania zawiesin popiołowo
wodnych o około 30% i zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkami mineralnymi o około 50%. 
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2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wykonano według normy PN-850-02320: "Cementy i za
czyny cementowe do cementowania w otworach wiertniczych". 

Zastosowanie dodatków mineralnych w sposób widoczny poprawia wytrzymałość na zginanie 
i śc iskanie badanych zawiesin. Najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi charakteryzują się 
zawiesiny z dodatkiem cementu portlandzkiego. Dodatek granulowanego mielonego żużla wielko
piecowego najmniej podwyższył wytrzymałość na zginanie i ściskanie. Na wzrost wytrzymałości 
zawiesin ma również wpływ czas dojrzewania. Przy wydłużającym się czasie dojrzewania wzrasta 
wytrzymałość na zginanie i ściskanie przebadanych zawiesin. 

Zastosowanie domieszki obniżającą wodożądność w większości przypadków podwyższyło wy
trzymałość zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkami mineralnymi. 

WNIOSKI 

Zastosowanie dodatków mineralnych: cementu portlandzkiego, cementu hutniczego i mielonego gra
nulowanego żużl a wielkopiecowego oraz domieszek chemicznych w znacznym stopniu modyfiku
ją właściwości zawiesin popiołowo-wodnych. 

Znacznej zmianie uległy tak ważne właściwości zawiesin jak: czas wiązania, który znacznie skra
ca się oraz wytrzymałość na ściskanie, która wzrasta. Zastosowanie domieszki obniżającej wodo
żądność redukuje zapotrzebowanie wody dla uzyskania odpowiedniej konsystencji, a tym samym 
powoduje znaczne skrócenie czasu wiązania, likwiduje sedymentację oraz zwiększa wytrzymałość 
na ściskanie zawiesin. 
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Admixture Impact on Properties o f Ash-Water Mixtures 

Ash-water suspensions for many years have been used for numerous applications in the underground 
mining industry. Numerous favourable technological features characterize these suspensions. How
ever peculiar conditions of application in the underground mining industry do force quest for diver
se admixtures modifying these properties, depending on application purpose. The paper presents an 
impact of chasen minerał admixtures and chemical additions on technological properties of fresh 
and hardened ash-water mixtures. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono wyniki analiz w zakresie zmienności zasolenia wód 
kopalnianych dopływających do poszczególnych rejonów i poziomów wybranych kopalń . Są one 
podstawą prognoz składu chemicznego wód dopływających do kopalni i oceny zagrożenia dla śro
dowiska. W wielu przypadkach zmiany składu chemicznego wód kopalnianych mogą wskazywać 
na ich pochodzenie oraz być podstawą oceny zagrożenia wodnego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wody kopalniane, skład chemiczny, zrzut soli, ochrona środowiska 

l. WPROW ADZENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpie
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża
rowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02.139.1169 z późn . zmianami) §373.1 w za
kładzie górniczym wykonuje się co najmniej dwa razy w roku pomia1y dopływu wód do wyrobisk, a co 
najmniej raz w roku -analizę chemiczną tych wód. Jest to oczywiście zakres minimalny, pozwala
jący , co najwyżej na przybliżone zbilansowanie dopływów oraz ogólną charakterystykę zasolenia 
wód dopływających do poszczególnych poziomów kopalni . Częściej (zwykle raz na kwartał) wy
konuje się opróbowanie zbiorczych wód dopływających do osadników wód kopalnianych i zrzu
canych do cieków powierzchniowych. Zasolenie tych wód jest zwykle wypadkową składu chemi
cznego wód z dopływu naturalnego, zmienionych wskutek procesów hydrogeochemicznych zacho
dzących w częściowo odwodnionym górotworze oraz różnego rodzaju wód technologicznych a nie
kiedy nawet ścieków. W tej sytuacji ich przydatność do wszelkiego rodzaju prognoz jest bardzo 
ograniczona. Dopiero wyniki monitoringu składu chemicznego wód naturalnych, dopływających do 
poszczególnych wyrobisk kopalni, jak również opróbowanych w badawczych otworach hydrogeo
logicznych (wierconych z powierzchni lub wyrobisk górniczych), mogą stanowić właściwy mate
riał dla prognoz w zakresie ilości i jakości wód dopływających do nowych rejonów i poziomów 
kopalni oraz prognoz zrzutów soli do cieków powierzchniowych. Dokładność tych prognoz ma is
totne znaczenie ekonomiczne, ponieważ w przypadku przekroczenia wartości zasolenia określo
nych aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, na przedsiębiorcę mogą być nałożone wysokie ka-
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ry finansowe. Znaczny wzrost zasolenia wód kopalnianych może ograniczać nawet plany rozwo
jowe kopalni w zakresie udostępnienia i eksploatacji pokładów w nowych rejonach i poziomach 
kopalni. 

2. NATURALNY PROFIL HYDROCHEMICZNY WÓD PIĘTRA KARBOŃSKIEGO 

W utworach karbonu górnego obserwuje się występowanie wód podziemnych reprezentujących 
wszystkie strefy geochemiczne; obok wód infiltracyjnych występują wody reliktowe głównie paleo
infiltracyjne różnych cykli hydrogeologicznych. Strefę przejściową miedzy nimi stanowią zwykle 
wody mieszane, powstałe w wyniku mieszania wód infiltracyjnych i reliktowych. Obserwuje się ge
neralnie ogólną tendencję do wzrostu mineralizacji wód z głębokością oraz zmiany składu jonowe
go zgodnie z sekwencjąHC03 => S04 =>CI [4]. 

Naturalny profil hydrochemiczny wód poziomu karbońskiego omówiono na przykładzie anali
zy wyników badań fizkochemicznych wód naturalnych pobranych z wyrobisk górniczych lub ba
dawczych otworów hydrogeologicznych wierconych z powierzchni i wyrobisk podziemnych w ko
palniach wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (ZG "Janina" i ZG "Sobieski"). 
W tej części zagłębia rozpoznano szczegółowo profil hydrochemiczny wód występujących w ob
rębie krakowskiej serii piaskowcowej (warstwy libiąskie i rudzkie) oraz w stropowej części serii 
mułoweowej (warstwy orzeskie) . 

Wody podziemne omawianego obszaru pod względem hydrochemicznym są zróżnicowane [5], [6]. 
Wody występujące w utworach nadkładu (w czwartorzędzie i triasie) są wodami słodkimi o mine
ralizacji zwykle poniżej 1,0 g/1. Odznaczają się ponadto niskimi zawartościami jonów CI- i So/-
poniżej 0,1 g/1. Pod względem typu chemicznego reprezentują one wody typu HC03-SOcCa-Mg. 
Wody dopływające do wyrobisk górniczych z utworów krakowskiej serii piaskowcowej wykazują 
zarówno wyraźną pionową strefowaść hydrochemiczną charakteryzującą się wzrostem mineraliza
cji z głębokością, jak również poziomą zmiennością_ mineralizacji uzależnioną od wykształcenia 
utworów nadkładu nad eksploatowaną częścią złoża. W kształtowaniu warunków hydrogeologicz
nych złoża węgla kamiennego w tym rejonie istotną rolę odgrywają utwory nadkładu , a w szcze
gólności miocenu, który generalnie stanowi warstwę izolującą niżej zalegające warstwy karbonu 
od wód opadowych, powierzchniowych oraz wód w utworach czwartorzędu. W obszarze hydro
geologicznie nieizolowanym, gdzie brak jest osadów miocenu, strefa wód słodkich i akratopegów 
sięga głębokości 400-500 m, a mineralizacja dopływających wód na ogól nie przekracza 3,5 g/1. 
Fotwierdza to dobrą wymianę wód z piętrem czwartorzędowym. W poludniowej części złoża ZG 
"Sobieski" oraz południowej, zachodniej i centralnej części złoża ZG "Janina" , gdzie występują ut
wory miocenu o miąższości sięgającej blisko 200 m (obszar hydrogeologicznie izolowany), wy
miana wód jest już utrudniona, a strefa wód zmineralizowanych występuje stosunkowo płytko, nie
kiedy już od głębokości 300 m. Niżej mineralizacja wód karbońskich wyraźnie wzrasta i na głę
bokości 700-750 m występują już solanki o mineralizacji ponad 100 g/1 i zawartości jonów CI
powyżej 60 g/1. Jeszcze wyższą mineralizacją charakteryzują się wody w serii mułowcowej; w ob
szarze ZG ,Janina" na głębokości 1190 m stwierdzono występowanie solanek o mineralizacji 234 g/1 
i zawartości chlorków ponad 138 g/1. Fotwierdza to brak bezpośredniej łączności między poszcze
gólnymi poziomami wodonośnymi w seriach krakowskiej (KSP) i mułoweowej (SM). 

3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ SKŁADU CHEMICZNEGO WÓD KOPALNIANYCH 

3 .l. Czynniki hydrodynamiczne wpływające na skład chemiczny wód kopalnianych 

Zmiany składu chemicznego wód dopływających do wyrobisk górniczych w kopalniach węgla ka
miennego są wynikiem oddziaływania drenażu górniczego. Wszystkie zmiany związane z zakłóce-
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niem naturalnych czynników kształtujących chemizm wód podziemnych w kopalni można bowiem 
sprowadzić , rozpatrując ich związki przyczynowe, do zmiany warunków hydrodynamicznych. Zmia
ny te polegają na obniżeniu naturalnych ciśnień piezometrycznych w poszczególnych poziomach 
nadkładu, na zmianach prędkości przepływu wód, na sztucznym połączeniu izolowanych uprze
dnio warstw wodonośnych, ograniczeniu lub zintensyfikowaniu zasilania, itp . Zachodzące w ko
palniach zmiany hydrodynamiczne powodują zmiany chemizmu wód, a niekiedy nawet środowiska 
ich występowania (czyli zmiany hydrogeochemiczne). 

W kopalniach węgla kamiennego, gdzie następuje zakłócenie naturalnych układów piezome
trycznych lub wytworzenie bezpośrednich kontaktów hydraulicznych, zachodzi mieszanie się wód 
podziemnych o różnym chemizmie, prowadzące do efektów hydrochemicznych lub hydrogeoche
micznych. 

Procesom tym sprzyja: 
- występowanie minerałów lub skał podlegających intensywnemu ługowaniu w strefie krążenia 

wód podziemnych objętych wpływem drenażu ; 

- istnienie wysokich gradientów hydrogeochemicznych w strefie drenażu lub bezpośrednich kon
taktów hydraulicznych z warstwami prowadzącymi wody o innym chemizmie; 

- depresja eksploatacyjna obejmująca powstanie strefy aeracji o ograniczonej miąższości bezpo
średnio nad wyrobiskami eksploatacyjnymi, gdzie wskutek przewietrzania kopalń ma miejsce 
intensywne wietrzenie. 

3.2. Procesy geochemiczne prowadzące do zmian składu chemicznego wód kopalnianych 

Głównym procesem powodującym zmiany chemizmu wód kopalnianych i ich wzbogacenie w że 

lazo i mangan, jak również inne metale, jest rozpuszczanie produktów utleniania pirytu i innych siar
czków zawartych w węglu i skałach otaczających [l]. Występowanie dwusiarczków żelaza (piryt. 
markasyt) w pokładach węgla kamiennego oraz w skałach towarzyszących w obszarze GZW jest 
powszechne. Związki te łącznie z siarką siarczanową oraz organiczną decydują o zawartości siarki 
c ałkowitej w węglu, która zmienia si ę zarówno w poszczególnych seriach stratygraficznych, jak 
również wraz z głębokością i rozprzestrzenieniem poziomym pokładów. Zawartość siarki całkowi
tej w pokładach węgla kształtuje się w granicach 0,5-:-7,0% (średni o 2,4%) w warstwach libiąskich 
i łaziskich , 0,2-:-4,6% (średnio 1,0%) w warstwach orzeskich i siodłowych, 0,3-:-3,3% (średnio 
0,9%) w warstwach rudzkich i 0,4-:-5 ,3% (średnio 1,2%) w warstwach brzeżnych. Udział siarki pi
rytowej w ogólnej zawartości siarki całkowitej na ogół przekracza 70%. 

Utlenianie siarczków metali rozpoczyna się tuż po odwodnieniu górotworu i zmianie warun
ków redukcyjnych na utleniające. W górotworze, wskutek odwodnienia wyrobisk górniczych bez
pośrednio nad wyrobiskami eksploatacyjnymi powstaje strefa aeracji, w której w wyniku przewie
trzania kopalni ma miejsce intensywne wietrzenie. W wyniku przepływu wód przesączających się 
z wyższych poziomów następuje wymywanie łatwo rozpuszczalnych produktów wietrzenia siarcz
ków, a często także proces buforawania kwaśnych roztworów, które tworzą się w czasie procesu 
wietrzenia. W rezultacie, prócz wzrostu stężeń siarczanów oraz jonów wapnia i magnezu, rośnie 
także koncentracja metali, głównie żelaza, ale w zależności od wietrzejącego minerału siarczkowego. 
również innych metali, np. manganu, cynku, niklu, chromu, kadmu, ołowiu i in . 

Żelazo i mangan to powszechnie występuj ące mikroskładniki towarzyszące wodom kopalnia
nym. W wyniku procesów utleniania siarczków zawartych w węglu i skałach otaczających , wody 
kopalniane towarzyszące zwłaszcza starym zrobom, zostają wzbogacone w jony sol-, j ak również 
jony metali w tym żelaza i manganu. Zawartość jonów sol- może wówczas wzrastać nawet do kil
ku g/1 , żelaza do kilkudziesięciu mg/l a manganu do kilkunastu mg/l. W przypadku dostatecznej 
zawartości w wodach jonów wapnia następuje wytrącanie jonów sol- w postaci gipsu, Ca(S04) 2 · 

·2H20, którego rozpuszczalność (około 2,5 g/1) określa zwykle górną granicę zawartości jonów 
sol- w wodach kopalnianych. Również w przypadku żelaza i manganu analizy wody nie zawsze 
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obrazują rzeczywistą ich zawartość w wodach kopalnianych. Zwłaszcza w przypadku żelaza nastę
puje szybkie jego wytrącenie w postaci nierozpuszczalnych wodorotlenków i relacje zawartości że
laza i manganu zostają zakłócone . Dlatego też zidentyfikowane zawartości manganu i żelaza czy 
innych metali w wodach dopływających do poszczególnych punktów pomiarowych w kopalni, a tak
że w wodach zbiorczych podlegają naturalnym wahaniom związanym z ilością migrujących wód, 
a także ze zmieniającymi się warunkami redukcyjno-utleniającymi oraz ze zmianą odczynu pH. Za
tern do oceny procesów hydrogeochemicznych zachodzących w wodach kopalnianych, podstawo
wymi wskaźnikami charakterystycznymi są w praktyce zawartości chlorków i siarczanów. 

3.3. Przydatność wskaźników hydrochemicznych do identyfikacji wód kopalnianych 

W świetle przedstawionych wyżej bardzo różnorodnych czynników wpływających na skład chemi
czny wód kopalnianych i ze względu na ograniczone możliwości monitoringu wód kopalnianych, 
dla ich określenia pochodzenia wód kopalnianych (poza drogimi metodami izotopowymi), przydatna 
może być analiza zwykłych wskaźników hydrochemicznych opartych na zawartości podstawo
wych jonów wskaźnikowych, w tym głównie: CI-, sol-, HC03- i Na+. 

Wraz z głębokością obserwuje się wzrost zawartości chlorków i mineralizacji wody. Prawie 
wszystkie sole chloru są łatwo rozpuszczalne w wodzie. Chlor nie bierze udziału w procesach ut
leniania i redukcji oraz prawie nie uczestniczy w procesach wymiany jonowej. Dlatego jony chior
kowe można traktować jako podstawowy wskaźnik zanieczyszczenia wód kopalnianych. Wskaźnik 
oparty na relacji jonów sodowo-chiorkowych może mieć największe znaczenie przy określaniu po
chodzenia wód kopalnianych [5]. Przy hydrogeologicznej ocenie procesów hydrochemicznych wy
korzystywane jest pojęcie wskaźnika wymiany kationów, który jest stosunkiem jonów wymienia
nych i tych samych jonów w wodzie w momencie początkowym . 

Jeśli założymy, że początkowo w wodzie było takie samo stężenie CI- jak suma Na+ + K+, 
a późniejsze procesy wymiany kationów Na++ K+ na Ca2+ + Mg2+ zmieniły ten stosunek, to wskaź
nik wymiany kationów będzie następujący: 

Przybliżone wartości wskaźnika r dla różnych wód przedstawiają się następująco: 
- r <O- wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne strefy aktywnej wymiany wód; 
- O< r < 0,15- wody podziemne w strefie utrudnionej infiltracji; 
- 0,15 < r < 0,35- wody podziemne w strefie dobrej i długotrwałej izolacji; 
- r > 0,35- wody reliktowe o wysokim stopniu mineralizacji. 

Przy analizie pochodzenia wód kopalnianych pomocne mogą być również inne wskaźniki hy
drochemiczne [5], i tak: 
- potwierdzeniem dobrej i długotrwałej izolacji wód podziemnych jest wskaźnik siarczanowy 

rSo/-JrCI- < 0,1, który dla wód reliktowych powinien być nawet mniejszy od 0,01; 
- również wzrost wartości wskaźnika wodorowęglanowo-chlorkowego rCnrHC03- oraz spadek 

wartości wskaźnika siarczanowo-wodorowęglanowo-chlorkowego rSO/- + rHC03-/rCJ- na dro
dze filtracji wód może świadczyć o zmniejszeniu się przepuszczalności ośrodka i utrudnionej 
wyrnianie wód. 
Wymienione wyżej wskaźniki hydrochemiczne powinny być podstawą do identyfikacji wód 

dopływających do wyrobisk górniczych. Z tego względu zakres analiz chemicznych wód kopal
nianych powinien zawierać w każdym przypadku oznaczenie podstawowych jonów niezbędnych 
do określenia bilansu jonowego (Ca2+, Mg2+, Na++ K+, CI-, sol- i HC03-), oznaczenie pH ewen
tualnie potencjału redoks rH (lub Eh- potencjału utleniająco-redukcyjnego). Oznaczenie zawarto-
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ści mikroskładników (w tym zwłaszcza Fe i Mn) może mieć natomiast duże znaczenie poznawcze 
przy wyjaśnianiu procesów geogenicznych wpływających na chemizm wód kopalnianych. 

3.4. Analiza pochodzenia wód na podstawie wyników monitoringu prowadzonego w kopalni 

Zakłady górnicze, zgodnie z przepisami opróbowują zwykle swoje wody kopalniane tylko raz w ru
ku. Jako przykład takiego monitoringu przedstawiono wyniki oznaczania składu chemicznego wód 
dopływających do wyrobisk górniczych w rejonie Sobieski ZG "Sobieski". 

Tabela l. Zestawienie analiz chemicznych wód kopalnianych, dopływających do rejonu Sobieski ZG "Sobieski" 
Table l. Chernica l f . f1 ZG "S b. k'" S b' k compos1t10n o mme waters m owmg to o 1es 1 ~ art o 1es i 

w~kuźniki 
Numer Od- Sucha Twarc.I. CI s o, HCO, łtydrochemiczne 

Mi~jscc:= punktu Numer ogólna 
Nu+ K F o M n 

Pnziom Dala czyn pozo st. r: rl:J- rS04+ pomiaru pomiuro- analizy -rNui rCII +rHC03 / 
rSO,I 

wego l pHI [mg/dm' t on tmg/dm3
] /rl:l rHC03 /rl:J /rl:J 

120 lll 
Glów1•y Przekop lll/12012 1298/HG 8.11.05 7,4 973 81,45 199,5 230.0 158,6 15,0 1,20 1.10 0,88 2,17 1.31 0.85 

Zachodni 

Przek. Wschodni lll/215/1 743/HG 14.09.05 8,0 1444 51.55 92,3 510.0 387,4 20,8 7,88 1.00 0,65 0,41 6,51 4,08 

215 111 Przt:k. Podleże 1111215/3 745/HG 14.09.05 7,8 1071 36,6 141,8 290,0 280,6 28,8 9,18 0,15 0,69 0,87 2,66 1,5 1 
Przekop do Partii lll/215/9 744/HG 14.09.05 7,8 1693 29,38 639,8 150,0 256.2 341,8 0,60 0,15 0,18 4.30 0,41 0,17 .. C" i ,,D" 

lll/215 746/HG 14.09.05 7,0 1222 36,96 235,8 260,0 292,8 82,4 2,66 1,08 0,46 1,39 1,54 0,81 
Razem Poziom 215m do pods. 

1111215 1297/HG 4.11.05 8,0 1313 32,99 255,6 290,0 289,8 142,0 1,50 0.86 0,14 1.52 1.50 0,84 
Przt!k. Pnłudn. 111/50012 ~906/HG 8.03.05 7,6 10947 95,67 5672,2 320,0 323,3 3169,3 0,05 0,51 0,14 30,19 0,07 0,04 

Pokl. 209. Purtia lll/500/4u 2319/ 1.03.05 7,6 20987 450,06 12696 680,0 329,4 4991,6 1,82 0,51 0,39 66.33 0,05 0,04 .. c· Przokop S-K /31HG 
Chodnik III IIJI500n 1765 3.02.05 8,1 1083 43,48 105,5 300,0 396,5 3,5 1,65 ślad 0,95 0,46 4.28 2,10 

woJno-went l. 
Chodnik wt:nlyl.- fll/500/9 1766 3 02.05 8,1 1242 36,42 197,9 380,0 186,1 75,1 7,98 obecny 0,41 1.83 1,96 1,42 wodny, Pokl. 214 

500111 
Przt:kop 

RudnaGór.t 
Ill/500/10 504/HG 25.08.05 7,8 6185 113,05 2572,3 210,0 292,8 942,6 11 ,3 1 0.45 0,43 15,12 0,13 0,06 

ChoU. 11 tran.sp. l 101/HG 17.10.05 7,8 1313 44,34 240,7 400,0 216,6 65.5 0,22 0,52 0,58 1,91 1,75 1,23 
Sc. 726, Pokl. 302. 1102/HG 17.10.05 8,0 652 23.2 52.8 190,0 213,5 15,1 0,36 0,09 0,56 0,43 5,01 2.66 Poch. XIX 

Pochylnia XIV 111/500/13 1767 3.02.05 7,8 1530 44,03 329,8 310,0 271.5 103,1 0,46 obecny 0,52 2,09 1,17 0,69 + doplyw z G-Il 
Przer.:inka I lll/500114 320/HG 1.03.05 - 7852 260,91 3871,6 430,0 408,7 728,5 3,08 0,12-

0,71 16.30 0.14 0,08 
z Przekopu S·K -o.25 

Przet.:inka III IJI/500115 503/HG 25.08.05 7,8 1077 35,33 139,3 220,0 414,0 57,5 5,86 0,60 0,36 0,58 2,89 1,17 z Przekopu S-K 
Cl1oc.Jnik 1107/HG 5.10.05 7.6 862 28,35 118,7 130,0 390,4 51,9 2,40 0,17 0,33 0,52 2,72 0,81 

f-- wentyl.·woUny 
1111500/16 

1313/HG 9.11.05 8,0 1000 40,21 131,9 250,0 433,0 38,5 0,20 0,35 0,55 0,52 3,31 1,40 
Razem Poziom 111/500 1296/HG 4.1 1.05 8,0 4330 84,55 1896.2 290,0 - 671,1 5,00 0,80 0,45 - - 0,1 1 

Z analizy wód dopływających do poszczególnych punktów pomiarowych wynika, że tylko część 
z nich określa naturalne środowisko geochemiczne wód podziemnych: 

Przekop do partii "C" i "D", poziom215m (analiza nr 744/HG z 14.09.05 r.): r = 0,18, ponadto 
rCnrHC03- = 4,30 oraz (rS042-- + rHcon/rCr = 0,41 i rS042--/rCI- = 0,17. Woda o niewielkiej 
mineralizacji (sucha pozostałość 1693 mg/dm3) oraz zawartości jonów eJ-= 639,8 i so42-- = 
= 150 mg/dm3. Skład chemiczny i wskaźniki hydrochemiczne charakterystyczne już dla strefy 
nieco utrudnionej wymiany wód. 
Przekop południowy poziom 500 m (analiza nr 2906/HG z 08.03.05 roku): r = 0,14, ponadto 
rCnrHC03- = 30,19, (rS042-- + rHC03-)/rCr = 0,07 oraz rS042--/rCI- = 0,04. Woda o podwyż
szonej mineralizacji (sucha pozostałość 10 947 mg/dm3) oraz zawartości jonów CI-= 5672,2 
i S042-- = 320 mg/dm3. Skład chemiczny i wskaźniki hydrochemiczne charakterystyczne dla wód 
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podziemnych strefy już nieco utrudnionej wymiany wód - niska wartość wskaźnika rSol-!rCr = 
= 0,03 . 

- Partia "C", pokład 209 poziom 500 m (analiza nr 2319/31HG z 1.03.05 r.): r = 0,39, ponadto 
rCDrHC03- = 66,32, (rSo/- + rHC03-)/rCl- = 0,05 oraz rSo/·!rCl- = 0,04. Woda o pod
wyższonej mineralizacji (sucha pozostałość 20 987 mg/dm3

) oraz zawartości jonów et-= 12 696,5 
i sol- = 680 mg/dm3

. Skład chemiczny i wskaźniki hydrochemiczne charakterystyczne dla 
wód podziemnych strefy utrudnionej wymiany wód. 

- Przecinka I poziom 500 m (analiza nr 2320/32HG z 1.03.05 r.): r = 0,71, rCDrHC03- = 16,3, 
(rSol- + rHC03-)/rCl- = 0,14 oraz rSo/-lrCr = 0,08. Woda o podwyższonej mineralizacji 
(sucha pozostałość 7852 mg/dm3

) oraz zawartości jonów CI-= 3871,6 i Sol-= 430 mg/dm3
. 

Skład chemiczny i wskaźniki hydrochemiczne charakterystyczna dla wód podziemnych strefy 
utrudnionej wymiany wód. 
Pozostałe analizy wykazują bardzo zmienny skład chemiczny, będący wynikiem mieszania róż

nego rodzaju wód pochodzących z różnych źródeł oraz procesów geochemicznych zachodzących 
w częściowo odwodnionym górotworze. 

4. DANE DO PROGNOZY ZASOLENIA WÓD KOP ALNIANYCH WYBRANEJ KOP ALNI 

ZG "Janina" wchodzący w skład Fałudniowego Koncernu Węglowego należy do kopalń o najwię
kszej bazie zasobowej. Ze względu jednak na stosunkowo płytkie zaleganie czynnych poziomów 
wydobywczych (300 m i 350 m) ma ona niekorzystną strukturę bazy zasobów bilansowych. Aż 
1280 mln Mg zasobów bilansowych (87%) zalega bowiem poniżej poziomów czynnych, a do dy
spozycji kopalni na poziomach czynnych pozostaje zaledwie 25 mln Mg zasobów operatywnych 
zredukowanych, co zapewnia żywotność kopalni maksymalnie na 10 lat [6] . Wymusza to koniecz
ność podjęcia działań w celu udostępnienia zasobów zlokalizowanych poza obrębem dotychczas 
wykorzystywanych poziomów czynnych, w szczególności zasobów głębiej zalegających , na udo
stępnionym lecz obecnie nieczynnym poziomie 500 m oraz projektowanym poziomie 800 m. 

Najpoważniejszym problemem, jaki pojawia się w związku z projektowanym udostępnieniem 
pokładu 207 na poziomie 800 m w aspekcie ochrony środowiska, jest kwestia prognozowanego, 
wzrostu zasolenia wód kopalnianych oraz zrzutu ładunku jonów ci- + sol- do cieków powierz
chniowych. 

Obecnie do ZG ,,Janina" dopływa około 17,4 m3/min wód, większość to wody dopływające z re
jonów eksploatacji pokładów warstw libiąskich (117, 118 i 119/2), na ogół o niewielkiej minera
lizacji poniżej 2 g/l i zawartości jonów CI- do 0,790 g/l i jonu SO/- do 0,432 g/l. Wody bardziej 
zasolone dopływają do rejonu eksploatacji pokładu 20111 w partii N oraz do wyrobisk drążonych 
dla udostępnienia pokładów 203/3-4 i 207. Mineralizacja tych wód może przekraczać 20 g/1, za
wartości jonu CI- wynosi około 10 g/1 a jonu sol- 0,656 g/l. Średnia zawartość jonu CI- w wo
dach odprowadzanych obecnie z Ruchu I wynosi około 1,76 g/1 a jonu so/"- około 0,27 g/l. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza warunków hydrogeologicznych złoża ,,Janina" z wykorzys
taniem najnowszych informacji , w tym z nowo odwierconych otworów z dołu i z powierzchni [6], 
wykazała występowanie w wodach złożowych bardzo wyraźnego związku pomiędzy mineralizacją 
ogólną, zawartością chlorków, a także w mniejszym stopniu siarczanów i głębokością ich zalega
nia, (tzw. pionowa zmienność hydrochemiczna) oraz dużą zmienność mineralizacji w płaszczyźnie 
poziomej. Zmienność pozioma jest uwarunkowana występowaniem w nadkładzie utworów mioce
nu o charakterze izolacyjnym, zarówno mineralizacja wód jak i zawartość jonów Cl i S04 są zde
cydowanie wyższe na tych samych głębokościach w stosunku do partii złoża pozbawionych przy
krycia miocenem. 

Występowanie powyższych zmienności chemizmu wód złożowych pozwala na rozpatrywanie 
wielewariantowych koncepcji rozwoju zakładu i prowadzenia eksploatacji górniczej, w aspekcie 
wpływu zrzucanych wód kopalnianych na środowisko wód powierzchniowych. 
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W opracowaniu [6) poddano analizie 4 warianty prowadzenia eksploatacji w obrębie złoża węg
la kamiennego ZG "Janina": 
- WariantI-prowadzenie wydobycia z czynnych poziomów300m i 350m. 
- Wariant II - prowadzenie wydobycia z czynnych poziomów 300 m i 350 m oraz udostępnio-

nego poziomu 500 m. 
- Wariant III- prowadzenie wydobycia z udostępnionych poziomów 300m, 350m i 500 m oraz 

z projektowanego poziomu 800m w partiach centralnych i wschodnich. 
- Wariant IV- eksploatacja z poziomów 300 m, 350m i 500 m oraz z projektowanego poziomu 

800m w obrębie całego złoża "Janina", w pierwszej kolejności w najbardziej zasobnej partii N. 
Jak wynika z analizy przepuszczalności górotworu (rys . l), wraz głębokością wyraźnie maleją 

współczynniki filtracji warstw wodonośnych, skały są coraz mniej przepuszczalne, a wymiana wód 
w ramach poszczególnych kompleksów piaskowcowych utrudniona. Oznacza to, że udostępnienie 
głębszych poziomów kopalni może prowadzić do mniejszych przyrostów dopływów, ale zwiększy 
się zasolenie i w konsekwencji zrzut soli może być znacznie większy niż obecnie. \ 
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Rys. l. Zmienność współczynnika filtracji skal krakowskiej serii piaskowcowej (KSP) 
Figure l. Variability of hydraulic conductivity of the Cracow Sandstane Series 

Z analizy składu chemicznego wód dopływających do najgłębiej eksploatowanych pokładów 
118 i 20111 wynika, że dotychczasowa eksploatacja nie spowodowała udrożnienia kontaktów hy
draulicznych między poszczególnymi poziomami wodonośnymi w karbonie. Stosunkowo pewną 
izolację stanowią iłowce występujące zwykle w otoczeniu pokładów. Najważniejsząjednak przesz
kodą dla infiltracji wód opadowych do piaskowców stropowej części karbonu, stanowią iły trzecio
rzędowe występujące w nadkładzie złoża . W rejonach, w których utwory karbońskie przykryte są 
kompleksem nieprzepuszczalnych iłów mioceńskich wzrost mineralizacji i zasolenia wód jest sto
sunkowo szybki (rys . 2), wody występujące pomiędzy pokładami 20111 i 207 są już wodami relik
towymi o szybko rosnącej mineralizacji od około 12 g/1 (6,7 g/1 jonu CI- i 0,36 g/1 jonu so/-) na 
głębokości 360 m do ponad 200 g/l ( 116 g/1 jonu CI- i 4,34 g/1 jonu S o/-) na głębokości ponad 
800 m. Na rysunku 2 przedstawiono zależność mineralizacji wody, zawartości jonu er i So/- od 
głębokości. Do celów prognostycznych wykorzystano jedynie zależność dotyczącą zawartości w wo-
d h . SO 2.- . SO 8 10-13 H4 4203 ac JOnu 4 w postaci 4 = · · · . 
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Rys. 2. Mineralizacja wody oraz zawartości jonów CI- i S04
2
- w zależności od głębokości 

w wodach krakowskiej serii piaskowcowej na obszarze hydrogeologicznie izolowanym 
FigUJ·e 2. Mineralizali on o f water and concentration o f CI- and SO/- with depth 
in waters o f Cracow Sandstane Series 

Zawartości jonów chiorkowych i mineralizacji wykazują w tym przypadku zbyt duże rozrzuty 
i do prognozy zawartości jonów CI- w wodach dopływających do projektowanych wyrobisk udo
stępniających i eksploatacyjnych wykorzystano zależność opisującą wyniki badań wyciągów wod
nych z wybranych otworów badawczych (rys. 3) w postaci CI= 0,143. e0
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Rys . 3. Zawartość jonów CI- w wodach porowych piaskowców krakowskiej serii piaskowcowej 
Figure 3. Concentration o f CC in pore waters o f sandstones o f the Cracow Sandstane Series 
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W obszarze hydrogeologicznie nieizolowanym (brak pokrywy mioceńskiej) strefa występowa
nia wód wysłodzonych jest znacznie głębsza. Do głębokości 500 m występują wody o mineralizacji 
nie przekraczającej w zasadzie 5 g/1 i zawartości jonów CI- do 3 g/1 oraz so/- 0,25 g/1. Ale już 
nieco poniżej tej głębokości stwierdza się występowanie wód o mineralizacji około 40 g/1 i zawar
tości jonu CI- do 20 g/l oraz S o/- do l ,3 g/1 (rys. 3). 

Do celów prognostycznych na obszarze hydrogeologicznie nieizolowanym wykorzystano na
stępujące zależności: 

- CI= 1,1576-e0
•
0016

H- w zakresie głębokościowym 100 do 500 m ppt.; 

- CI= 6-10-17 
· H 6

•
1039

- w zakresie głębokości 500-800 m ppt. 

W wyniku prognozy ustalono, że sumaryczny dopływ do ZG "Janina" w zależności od wa
riantu wyniesie od 22,5 do 26m3/min. Wielkość ładunku soli CI+ S04, który jest podstawą opłaty 
ekologicznej za zrzut wód kopalnianych, przedstawiono na rysunku 4. Prognozowany w Wariancie I 
zrzutów jonów CI + S04 zmniejszy się z 55,68 Mg/d w roku 2008 do około 23,55 Mg/d w roku 
2010; w latach następnych będzie systematycznie wzrastał do około 41,80 Mg/d w roku 2019. 
W wariancie II zrzutjonów CI+ S04 będzie wahał się w granicach od 51,6 do 93,0 Mg/d. W Wa
riancie III zrzut jonów CI + S04 już w roku 2011 zbliży się do wartości granicznej według pozwo
lenia wodnoprawnego, osiągając wielkość około 95 Mg/d, w roku 2013 przekroczy 100Mg/d a w la
tach 2017-2018 nie przekroczy 150 Mg/d. W Wariancie IV zrzutjonów CI+ SOduż w roku 2008 
wyraźnie przekroczy 100 Mg/d, w roku 2012 osiągnie 200 Mg/d, a w roku 2016 zbliży się do oko
ło 300 Mg/d. 
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Rys. 4. Prognozowany zrzut soli CI+ S04 z ZG "Janina" do wód powierzchniowych 
Figure 4. Forecast of salinity loads from ZG "Janina" to surface waters 

Problem zrzutu wód kopalnianych nie sprowadza się tylko do opłaty ekologicznej (aktualnie 
wynosi ona 0,039 zł za l kg CI + S04), znacznie bardziej ważne jest dochowanie warunków poz
wolenia wodnoprawnego, którego przekroczenie może skutkować naliczeniem kar finansowych . 
Według aktualnego pozwolenia wodnoprawnego ZG "Janina" może odprowadzać do potoku Gro
miec (dopływ Wisły) 3600 m3/d wody i maksymalnie100Mg/d soli CI+ S04• 
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PODSUMOW ANIE 

Skład chemiczny wód kopalnianych kształtowany jest różnorodnymi procesami hydrogeochemi
cznymi zachodzącymi w górotworze oraz mieszania się wód naturalnych dopływających z góro
tworu, wód technologicznych oraz wód przeobrażonych . W odwodnionym górotworze; bezpośred
nio nad wyrobiskami eksploatacyjnymi, powstaje strefa aeracji, w której wskutek przewietrzania 
kopalni ma miejsce intensywne wietrzenie. W wyniku przepływu wód przesączających się z wyż
szych poziomów następuje wymywanie łatwo rozpuszczalnych produktów wietrzenia siarczków, 
a często także proces buforawania kwaśnych roztworów, które tworzą się w czasie procesu wie
trzenia . W rezultacie, prócz wzrostu stężeń siarczanów oraz jonów wapnia i magnezu, czyli twar
dości , rośnie także koncentracja metali, głównie żelaza, a w zależności od wietrzejącego minerału 
siarczkowego, również innych metali, np. manganu, cynku, niklu, chromu, kadmu, ołowiu i in. 

Ze względu na różnorodność czynników kształtujących skład chemiczny wód kopalnianych i na 
ogół ograniczone możliwości monitoringu wód kopalnianych, dla oceny pochodzenia wód przy
datna może być analiza zwykJych wskaźników hydrochemicznych opartych na zawartości pod
stawowych jonów wskaźnikowych, w tym głównie: CI-, sol-, HC03- i Na+. Z tego względu za
kres analiz chemicznych wód kopalnianych powinien określać w każdym przypadku oznaczenie 
podstawowych jonów niezbędnych do określenia bilansu jonowego (Ca2+, Mg2+, Na++ K+, CI-, 
so/- i HC03-), oznaczenie pH, ewentualnie potencjału redeks rH (lub Eh - potencjału utlenia
jąco-redukcyjnego) . Oznaczenie zawartości mikroskładników (w tym zwłaszcza Fe i Mn) może 
mieć natomiast duże znaczenie poznawcze przy wyjaśnianiu procesów geogenicznych wpływają
cych na chemizm wód kopalnianych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi dotyczącymi prowadzenia ruchu, monito
ring wód kopalnianych obejmuje pomiary dopływu wód do wyrobisk- co najmniej dwa razy w ro
ku oraz przynajmniej raz w roku - analizę chemiczną tych wód. Jest to zakres minimalny, pozwa
·lający, co najwyżej, na przybliżone zbilansowanie dopływów oraz ogólną charakterystykę zasole
nia wód dopływających do poszczególnych poziomów kopalni. 

Właściwy materiał dla prognoz w zakresie ilości i jakości wód dopływających do nowych re
jonów i poziomów kopalni, jak również prognoz zrzutów soli do cieków powierzchniowych po
winny stanowić dopiero wyniki bezpośrednich badań polowych w badawczych otworach hydro
geologicznych oraz składu chemicznego wód naturalnych, dopływających do wyrobisk kopalni. 

Dokładność tych prognoz ma istotne znaczenie ekonomiczne, ponieważ w przypadku przekro
czenia wartości zasolenia określonych aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, na przedsiębiorcę 
mogą być nałożone wysokie kary finansowe. Znaczny wzrost zasolenia wód kopalnianych może 
ograniczać nawet plany rozwojowe kopalni w zakresie udostępnienia i eksploatacji pokładów w no
wych rejonach i poziomach kopalni. 
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Monitoring of MineWater SalinityAsan Important Element 
of Assessing the Enviromental Hazard 

The results from analyses of salinity variation of water intlowing to different levels of coal mines 
have been presented in this paper. They have been further used as a basis for the forecast of che
mical composition of mine water and assessment of the environmental hazards. In many cases the 
variations of chemical composition can be linked with their genesis as well as they can be the basis 
for the assessment of water hazards . 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 
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Proces doszczelniania zrobów zawałowych 
w świetle badań modelowych 

Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: Wypełnianie pustek powstających w wyniku prowadzenia eksploatacji z zawałem 
stropu za pomocą mieszanin z udziałem drobnofrakcyjnych odpadów przemysłowych jest praktyką 
powszechnie stosowaną przez kopalnie węgla kamiennego w celu uzyskania szeregu korzyści tech
nologicznych, ekologicznych i związanych z opanowaniem zagrożeń górniczych. Dotychczasowe 
badania w zakresie hydrotransportu mieszanin drobnofrakcyjnych skupiały się głównie na zagad
nieniach związanych z analizą warunków transportu rurociągowego, natomiast procesy towarzyszą
ce rozpływowi mieszanin w gruzowisku pozostająjak dotychczas w znacznym stopniu słabo roz
poznane. O przebiegu przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych przez gruzowisko zawalowe decy
duje szereg czynników związanych, między innymi, z własnościami stosowanych odpadów i mie
szanin, charakterystyką gruzowiska zawałowego, a także zmiennością tych własności na drodze prze
pływu przez zroby i w czasie. Z uwagi na brak dostatecznej znajomości zmian zachodzących w gru
zowisku i w samej mieszaninie w czasie jej penetracji przez zroby, dotychczas nie powstały meto
dy umożliwiające projektowanie i optymalizacj ę procesu doszczelniania zrobów. W artykule przed
stawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych przepływu mieszanin popiołowo-wodnych w mo
delu gruzowiska zawałowego sporządzonych z dwóch wybranych rodzajów popiołów lotnych ze 
spalania węgla kamiennego, pod kątem wpływu rodzaju popiołu i koncentracji mieszaniny na efek
tywność procesu doszczelniania zrobów. 

SŁOWA KLUCZOWE: Doszczelnianie zrobów zawałowych, popioły lotne, mieszaniny drobno
frakcyjne 

l. WPROW ADZENIE 

Wypełnianie pustek w górotworze, które powstają w rezultacie prowadzenia eksploatacji z zawałem 
skał stropowych za pomocą odpowiednio dobranych mieszanin wody i materiałów drobnofrakcyj
nych jest technologią powszechnie stosowaną w górnictwie wielu krajów w różnych odmianach i w ce
lu osiągnięcia różnego rodzaju rezultatów. W polskim górnictwie węgla kamiennego, większość kopalń 
wykonuje prace polegające na doszczelnianiu zrobów ścian zawałowych za pomocą mieszanin po
piołów lotnych ze spalania węgla kamiennego i wody, rzadziej z dodatkiem odpadów flotacyjnych 
z przeróbki węgla kamiennego lub innych odpadów i środków wiążących. Mieszaniny te charakte
ryzują się stosunkowo niską koncentracją części stałych, co z jednej strony zapewnia ich nieskrę
powany rozpływ w gruzowisku, z drugiej zaś ogranicza efektywność procesu (rozumianą w kontek
ście ilości części stałych ulokowanych w pustkach w stosunku do całkowitej ilości wprowadzanej 
mieszaniny) i sprzyja zwiększaniu zagrożenia wodnego w kopalni. Tak prowadzone doszczelnianie 
zrobów zawałowych ma na celu głównie ograniczenie ryzyka samozapalenia się resztek węgla i mi-
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gracji gazów przez zroby zawalowe i jest obecnie realizowane w większości polskich kopalń węgla 
kamiennego [3] . 

Mieszaniny sporządzane z dominującym udziałem popiołów lotnych są coraz częściej wykorzy
stywane do wypełniania płytko zalegających zrobów w celu wyeliminowania występowania szkód 
górniczych na powierzchni terenu [l] oraz ograniczenia emisji kwaśnych wód kopalnianych do cie
ków powierzchniowych [5]. Wdrażane są technologie tłoczenia mieszanin drobnofrakcyjnych do 
pustek Webera (pustek występujących krótkotrwale w nadkładzie eksploatowanego złoża we wczes
nej fazie tworzenia niecki osiadania w górotworze) lub bezpośrednio do na bieżąco powstających zro
bów eksploatacyjnych, w celu ograniczenia deformacji górotworu i osiadania powierzchni terenu 
objętego eksploatacją. 

Trudności w opisie przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych przez gruzowisko zawałowe wy
nikają ze złożoności mechanizmów biorących w nim udział i zmieniających się w czasie czynni
ków wpływających na jego przebieg. Zmienność i nieregularny przebieg pustek tworzących kanały 
przepływu dla mieszaniny w gruzowisku zawałowym (ich rozmiary zmieniają się w zakresie od mi
limetrów do dziesiątek centymetrów) [4], powoduje znaczną zmienność lokalnych wartości pręd
kości przepływu i reżimu ruchu (laminarny/turbulentny), a co za tym idzie warunki sedymentacji 
ziaren części stałych i tworzenia unieruchomionego osadu istotnie różnią się w różnych punktach 
rozpatrywanego gruzowiska. 

Co więcej, wielkość pustek przez które przepływać może mieszanina w procesie doszczelniania 
gruzowiska, a tym samym także warunki przepływu ulegają zmianom zarówno w czasie, jak i na 
drodze przepływu mieszaniny od wylotu rurociągu w dalsze partie zrobów. Jest to spowodowane 
przebiegiem procesu powstawania zawału i oddziaływania ciśnienia górotworu. 

Ten ostatni aspekt szczegółowo rozpatrzono w pracy [6] z punktu widzenia wentylacyjnej prze
puszczalności zrobów. Autorzy na podstawie pomiarów w ścianach zawałowych stwierdzili, że prze
puszczalność zrobów, która jest największa w pobliżu frontu ściany maleje w miarę wzrostu odle
głości od niego osiągając minimum w odległości około 2/3 wybiegu, po czym znowu wzrasta aż do 
miejsca rozpoczęcia ściany. 

Projektowanie systemów transportu rurociągowego mieszanin drobnofrakcyjnych, zarówno w ukła
dzie grawitacyjnym, jak i pompowym, pozwala na precyzyjne określenie parametrów przepływu 
dla zadanych warunków - głównie dotyczących własności fizycznych mieszaniny i układu geo
metrycznego drogi transportu (konfiguracji rurociągu). 

Jednak równie istotnym elementem procesu doszczelniania gruzowiska zawałowego jest etap 
rozpoczynający się w chwili wypływu mieszaniny z wylotu rurociągu, podczas którego mieszanina 
migruje swobodnie przez gruzowisko, czemu towarzyszy stopniowe wypełnianie pustek przez unie
ruchomiony osad. 

Pustki w gruzowisku ulegają stopniowemu wypełnianiu przez sedymentujące ziarna części sta
łych krępując możliwość dalszego ruchu mieszaniny, przy czym następuje spadek koncentracji czę
ści stałych i zmiany własności reologicznych mieszaniny. Ruch mieszaniny w zrobach połączony 
z wytrącaniem osadu części stałych można zaliczyć do przepływów z wymianą masy. W odniesie
niu do znacznie rozdrobnionego gruzowiska można mówić o zjawisku kolmatacji mechanicznej [7], 
jednak w pozostałych przypadkach wielkość brył zawału i rozmiary pustek między nimi wyklucza
ją zastosowanie takiej analogii. Analiza procesu sedymentacji, nawet rozpatrywanej w oderwaniu 
od ruchu strugi mieszaniny, również wymaga wykonywania doświadczeń na analizowanym ukła
dzie, gdyż istniejące metody obliczeniowe są zawodne [2]. 

Skuteczność wypełniania pustek i przebieg rozpływu mieszaniny oceniana jest każdorazowo 
doświadczalnie na podstawie prób ruchowych na instalacjach pilotażowych lub przemysłowych. 
Na podstawie wyników obserwacji przebiegu procesu dokonywane są ewentualne modyfikacje pa
rametrów pracy instalacji, które ustalane są często w sposób intuicyjny lub arbitralny i nie od
zwierciedlają rzeczywistego przebiegu procesu, którego skutki zwykle są trudne do bezpośredniej 
oceny z uwagi na niedostępność zrobów. 
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Przy tak znacznej liczbie trudnych do oszacowania czynników wpływających na parametry roz
pływu mieszaniny w gruzowisku zawałowym, podjęto próbę określenia na drodze badań laborato
ryjnych na modelu gruzowiska zawałowego, jakim zmianom podlegać będą charakterystyczne włas
ności mieszanin drobnofrakcyjnych, takie jak koncentracja części stałych, gęstość, rozlewność i pa
rametry reologiczne, wskutek przepływu przez gruzowisko oraz jak własności mieszaniny i para
metry gruzowiska wpływać będą na natężenie przepływu mieszaniny przez zroby i efektywność 
wypełniania pustek. 

Celem podjętych przez Autorów badań przepływu mieszanin popiołowo-wodnych przez model 
gruzowiska zawalowego było rozpoznanie i opis mechanizmów towarzyszących przepływowi mie
szanin drobnofrakcyjnych przez gruzowisko zawałowe dla umożliwienia udoskonalenia metod pro
jektowania i optymalizacji doboru parametrów pracy instalacji do doszczelniania zrobów zawało
wych. 

2. METODYKA BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Przy opracowaniu metodyki badań laboratoryjnych przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych przez 
gruzowisko zawałowe przyjęto założenie, że przepływ taki można potraktować analogicznie jak 
przepływ filtracyjny przez ośrodek porowaty. Dla potrzeb badań przyjęto, że dla takiego ośrodka 
jak gruzowisko zawałowe można zdefiniować porowatość jako stosunek objętości pustek pomię
dzy bryłami gruzowiska do całkowitej objętości wybranego fragmentu przestrzeni zrobów. 

Schemat stanowiska badawczego do pomiaru parametrów przepływu mieszanin drobnofrakcyj
nych przez gruzowisko zawałowe przedstawiono na rysunkach l i 2. Głównym elementem stano
wiska jest rura o długości 1500 mm i średnicy wewnętrznej 172 mm, wypełniona bryłami skał stro
powych o uziarnieniu od 60 do 120 mm, w taki sposób, aby uzyskać porowatość gruzowiska n = 50o/r. 
Umocowanie na obrotowej podstawie umożliwia uzyskanie dowolnego kąta nachylenia modelu gru
zowiska zawałowego. Pomiary wykonywano przy nachyleniu równym 5, 10, 15 i 30 stopni. Na obu 
k01'lcach znajdują się zawory oraz króćce umożliwiające podawanie mieszaniny do modelu gruzo
wiska i odbiór mieszaniny odpływającej. 
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Rys. l. Schemat stanowiska do badań przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych przez gruzowisko zawałowe 
Figure l . Schematic drawing o f rock fali grouting laboratary stand 

487 



Mieszanina podawana jest do modelu ze stałym ciśnieniem równym 200 mm wysokości słupa 
mieszaniny przez okres l minuty. W tym czasie mierzona jest objętość mieszaniny odebranej po stro
nie wylotowej modelu , co pozwala określić objętościowe natężenie przepływu mieszaniny przez 
modelowe gruzowisko. Dla każdej badanej mieszaniny określa się: gęstość, rozlewność (metodą 
kubka wiskozymetrycznego), ilość wody nadosadowej oraz parametry reologiczne (przy użyciu wis
kozymetru rotacyjnego FANN 35 SA). Gęstość oraz parametry reologiczne mierzone są przed i po 
przepływie przez gruzowisko w celu określenia ewentualnych zmian własności mieszaniny w wy
niku przepływu przez gruzowisko. 

Ponadto wykonano pomiary gęstości i ilości wody nadosadowej próbek osadu pobranych z wnę
trza modelu gruzowiska po przepływie mieszaniny. Wszystkie badania wykonywano zgodnie z za
leceniami normy PN-G-110111: 1998. 

Dla wybranych próbek wykonywano analizę składu granulometrycznego z wykorzystaniem la
serowego miernika wielkości cząstek Frirsch Analysette 22 z zastosowaniem metody mokrej. 

Dla potrzeb prowadzonych analiz przyjęto, że mieszaniny popiołowo-wodne w rozpatrywanym 
zakresie koncentracji części stałych można rozpatrywać jako ciecze pseudojednorodne spełniające 
kryteria modelu Binghama, tj. charakteryzujące się dynamicznym współczynnikiem lepkości (11 8 ) 

i granicą płynięcia (T0) . 

Rys. 2. Widok ogólny stanowiska do badań przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych 
przez gruzowisko za\\ alowe 
Figure 2. General view o f labaratory stands for testing o f rock fali zone grouting 

3. WYNIKI I ANALIZA BADAŃ PRZEPŁ YWU MIESZANIN DROBNOFRAKCYJNYCH 

Do badań opisywanych w niniejszym opracowaniu wykorzystano popioły lotne ze spalania węgla 
kamiennego bez produktów odsiarczania spal in (symbol "B") oraz zawierające produkty półsuchej 
metody odsiarczania spalin (symbol "P") pochodzące z jednej wybranej elektrowni. Mieszaniny 
popiołowo-wodne sporządzano w zmiennych proporcjach dla uzyskania stałych wartości rozlew
ności dla poszczególnych rodzajów popiołów lotnych wynoszących 180, 210 i 250 mm. Zastoso-
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wanie kryterium stałej rozlewności pozwala na uzyskanie mieszanin o zbliżonych własnościach prze
pływowych sporządzonych z udziałem różnych składników stałych . 

Podstawowe własności mieszanin popiołowo-wodnych wykorzystywanych do badań przepły
wu przez modelowe gruzowisko zawałowe zestawiono w tabeli l . 

W trakcie przepływu mieszaniny popiołowo-wodnej przez zroby następuje wypełnianie wolnych 
przestrzeni przez un ieruchomiony w nich osad, czego rezultatem jest stopniowy spadek zawartości 
części stałych w mieszaninie. W zależności od szeregu czynników zmienia się natężenie wypływu 
mieszaniny z modelu oraz następuje spadek gęstości i koncentracji objętościowej mieszaniny, co 
przedstawiono na wykresach (rys. 3 i 4). 

Tabela l. Podstawowe parametry fizyczne mieszanin popiołowo-wodnych 
użytych w badaniach przepływu przez model gruzowiska zawałowego 
Table l. E l . l T bl xample ot a typ1ca a e 

Rodzaj 
Gęstość 

Rozlewność 
Gęstość Koncentracja Proporcja Granica Współczynnik 

popiołu 
popiołu 

R[mm] 
mieszaniny objętościowa masowa płynięcia l epkości 

Ps [kg/m3] Pm [kg/m3] CvH P:W To [Pa] T]s [Pa·s] 

180 1560 0,418 1,68: l 5,7 0,0965 
p 2340 210 1490 0,366 1.35 : l 4,9 0,0878 

250 1460 0,343 1,22 : l 3,1 0,0522 
180 1520 0,444 1,73 : l 5,3 0,0595 

B 2170 210 1450 0,385 1,36: l 4,1 0,0166 
250 1390 0,333 1,08: l 2,0 0,0080 
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Rys. 3. Natężenie przepływu mieszaniny przez model gruzowiska zawałowego w zal eżności od kąta nachylenia 
modelu gruzowiska i rozlewności mieszaniny dla mieszanin sporządzonych z poszczególnych rodzajów popio
łów lotnych z Elektrowni ,,X": P- z produktami odsiarczania spalin, B - bez produktów odsiarczania 
Figure 3. Flow ratc o f grout f1ow through the modelledrock fali zone in relation to inclination angle 
and spili radius o f grouting slurry for slurries mad e from two types o f f1y ash from "X" power plant: 
P - with FGD by-products, B- without FGD by-products 

Natężenie przepływu mieszaniny (rys. 3) jest tym większe im mniejsza jest koncentracja mie
szaniny (mniejsze opory przepływu wynikające z mniejszej lepkości mieszaniny zawierającej mniej
szą ilość fazy stałej), rośnie natomiast z kątem nachylenia, który w modelu warunkuje wysokość 
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słupa ciśnienia hydrostatycznego umożliwiającego grawitacyjny przepływ mieszaniny. Jak widać 
z przebiegu krzywych na rysunku 3, w rozpatrywanym przypadku rodzaj popiołu zastosowanego 
do wytworzenia mieszaniny doszczelniającej nie ma znaczącego wpływu na wielkość natężenia prze
pływu , co jest wynikiem zastosowania kryterium stałej rozlewności przy sporządzaniu mieszanin. 
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Rys. 4. Względny spadek koncentracji części stałych w mieszaninie przepływającej przez model gruzowiska 
zawałowego w zależności od kąta nachylenia modelu gruzowiska i rozlewności mieszaniny dla mieszanin 
sporządzonych z poszczególnych rodzajów popiołów lotnych z Elektrowni ,.X": P- z produktami 
odsiarczania spalin, B -bez produktów odsiarczania 
FigUI·e 4. Relative change of concentration of solidsin the grout resulted from the flow through the modelled 
rock fali zone in relation to inclination angle and spili radius of grouting slurry for slurries made from two 
types o f fly ash from "X" power plant: P- with FGD by-products, B- without FGD by-products 

Różnica we własnościach poszczególnych rodzajów popiołów lotnych uwidacznia się natomiast 
już przy analizie spadku koncentracji części stałych między wlotem a wylotem modelu gruzowi
ska (rys. 4) . Spadki koncentracji mieszaniny doszczelniającej są tym większe, im większa jest kon
centracja początkowa mieszaniny (mniejsza rozlewność) i im mniejsze jest natężenie przepływu 
przez model (mniejszy kąt nachylenia). 

Na podstawie różnicy gęstości mieszaniny wprowadzanej do modelu gruzowiska i odbieranej 
na jego wylocie można wnioskować na temat przebiegu procesu doszczelniania pustek. 

Dokonując pomiaru gęstości mieszaniny wytworzonej (p1111 ) i odebranej z wylotu modelu gru
zowiska (p1112) oraz znając gęstość popiołu lotnego (p5) i wody (Pw) można określić koncentrację 
objętościową mieszaniny: 
- przed wprowadzeniem do zrobów (wytworzonej) Cv 1: 

(l) 

- po przepływie przez zroby Cv2: 

C 
_ Pmz -pw 

V2- (2) 
Ps -pw 
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Znając wielkość objętościowego natężenia przepływu mieszaniny przez zroby Qm można okreś
lić objętościowe natężenie przepływu części stałych w mieszaninie: 

w strumieniu wprowadzanym do zrobów Q,1: 

(3) 

- w strumieniu wypływającym z modelu gruzowiska Q,2: 

(41 

Różnica natężenia objętościowego przepływu części stałych w strumieniu mieszaniny wprowa
dzanym do modelu zrobów i w strumieniu wylotowym reprezentuje natężenie objętościowe częśc i 

stałych pozostających w gruzowisku (Qp,) - uczestniczących w procesie wypełniania pustek: 

(5) 

Przebieg zależności natężenia wypełniania pustek częściami stałymi od kąta nachylenia mo
delu, rozlewności mieszaniny i rodzaju popiołu lotnego przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Natężenie wypełniania pustek częściami stałymi w wyniku przepływu mieszaniny przez model 
gruzowiska zawalowego w zależności od kąta nachylenia modelu gruzowiska i rozlewności mieszaniny 
dla mieszanin sporządzonych z poszczególnych rodzajów popiołów lotnych z Elektrowni "X": 
P- z produktami odsiarczania spalin, B -bez produktów odsiarczania 
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Figure 5. Fil! rate o f solids during grouting o f the modelledrock fal! zon e in relation to inclination angle 
and spiJ! radius o f grouting slurry for slurries made from twa types o f tly ash from "X" power plant: 
''P" - with FGD by-products, "B"- without FGD by-products 

W warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych przepływu mieszanin popiołowo-wodnych 
przez model gruzowiska zawałowego, maksymalną wartość natężenia wypełniania pustek częścia-
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mi stałymi równą 1,2 dm3/min uzyskano dla mieszaniny o rozlewności R = 210 mm sporządzonej 
z popiołu lotnego typu "B" (rys. 5b). Na sześć badanych mieszanin popiołowo-wodnych, w czte
rech przypadkach zależność natężenia wypełniania pustek częściami stałymi od kąta nachylenia 
modelu gruzowiska uzyskuje maksimum przy kącie nachylenia równym 10°. 

Przebieg krzywych na wykresach na rysunku 5 wskazuje także, że optymalną z punktu widze
nia wydajności procesu wypełniania pustek jest mieszanina o rozlewności R = 210 mm. Mieszani
ny o rozlewności R = 180 mm zapewniają większe natężenie wypełniania pustek częściami stałymi 

jedynie przy kącie nachylenia powyżej 25° oraz przy małych kątach nachylenia w przypadku mie
szaniny sporządzonej z popiołu ,,P". 

Mieszaniny o rozlewności R = 250 mm w większości przypadków zapewniają najmniejszą wy
dajność wypełniania pustek, zwłaszcza przy kącie nachylenia modelu większym niż 10-15°. 

Sformułowane wyżej objętościowe natężenie wypełniania pustek częściami stałymi nie może 
być utożsamiane z wydajnością wypełniania pustek. W przyjętym sposobie wyznaczania ilości czę
ści stałych unieruchomionych w gruzowisku brana jest pod uwagę jedynie objętość ziaren części 
stałych. W rzeczywistości, wypełnienie tworzy sedyment stanowiący luźną strukturę ziaren części 
stałych i wody wypełniającej przestrzenie między nimi. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz składu ziarnowego popiołu lotnego w wytworzonej mie
szaninie i w mieszaninie odebranej na wylocie z modelu gruzowiska, material unieruchomiony za
wiera w przeważającej części grubsze frakcje ziarnowe zawarte w mieszaninie doszczelniającej. 

Na wykresach krzywych granulometrycznych na rysunku 6 przedstawiono przykładowe wyniki ba
dań składu ziarnowego dla mieszanin sporządzonych z popiołu "B" przed i po przepływie przez mo
del gruzowiska zawałowego. W mieszaninie wytworzonej dominują ziarna o średnicy około 10 11m, 
podczas gdy w mieszaninie po przepływie przez model gruzowiska, dominującą frakcją stanowią 
ziarna o średnicy 2 do 3 11m. 

W kolejnej fazie badań podjęto próbę oceny podstawowych własności fizycznych mieszaniny 
unieruchomionej w gruzowisku oraz wpływu własności mieszaniny doszczelniającej i innych para
metrów procesu doszczelniania na ich wartość. 
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Rys. 6. Wyniki analizy składu granulometrycznego popiołu lotnego "B" 
Figure 6. Grain-size distribution o f "B" type fly ash: 
(left- in prepared slurry, right- after flow through the rock fali zone) 
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4. ANALIZA WŁASNOŚCI OSADÓW UTWORZONYCH W MODELU GRUZOWISKA 

W tabeli 2 zestawiono wielkości gęstości badanych mieszanin popiołowo-wodnych oraz ilości wo
dy nadosadowej dla wybranych kombinacji parametrów mieszanin (rozlewność 180 i 210 mm) i ką-
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tów nachylenia modelu gruzowiska (5 i 15°). Porównując przedstawione dane można stwierdzić , 

że gęstość osadu wypełniającego pustki jest tym większa im większa jest gęstość przepływającej 
mieszaniny i mniejszy kąt nachylenia modelu (mniejsza prędkość przepływu) . Przy nachyleniu 
modelu gruzowiska równym 5°, gęstość unieruchomionej w gruzowisku mieszaniny jest od 20 do 
50 kg/m3 większa od gęstości mieszaniny wytworzonej. W przypadku kąta nachylenia modelu gru
zowiska wynoszącego 15°, wzrost gęstości osadu w stosunku do gęstości wprowadzonej miesza
niny jest mniejszy i wynosi od 5 do 30 kg/m3

. Największą gęstość wypełnienia uzyskano przy prze
pływie przez model gruzowiska mieszaniny o rozlewności 180 mm, sporządzonej z popiołu "P .. 
(z produktami półsuchej metody odsiarczania spalin). Próbki mieszanin pobrane z wnętrza gruzo
wiska charakteryzują się również nieznacznie mniejszą ilością wody nadosadowej w stosunku do 
mieszaniny wytworzonej. W przypadku mieszanin o rozlewności 210 mm różnica ta jest niezna
czna i wynosi 0,1-0.2%, natomiast w przypadku mieszanin o rozlewności 180 mm wynoszą one od 
0,2 do 1,0%. Należy podkreślić, że próby osadu z modelu gruzowiska pobierano natychmiast po 
zakończeniu wypełniania , dla ograniczenia wpływu sedymentacji mieszaniny i odpływu wody nad
osadowej do gruzowiska. 

Tabela 2. Gęstości oraz wyniki pomiaru ilości wody nadosadowej w mieszaninach popiołowo-wodnych 
o rozlewności 180 i 21 O mm zmierzone dla mieszaniny wytworzonej (przed przepływem). 
pobranej z wylotu modelu (po przepływie) i pobranej z wnętrza modelu gruzowiska (w osadzie) 
Table 2. Density and bleeding test results for slurries characterised by spiliradiusof 180 and 210 mm 
f l k f d' fh kfll dl or sampies ta en rom rnput, outpul an mner space o l e roc a zone mo e 

Kąt Gęstość mieszaniny Ilość wody nadosadowej 

Rodzaj nachylenia Rozlewność 
p [kg/m3

] [%] 

popiołu modelu R [mm] 
Przed Po w Przed Po w ex [o] 

przepływem przepływie osadzie przepływem przepływie osadzie 

5 180 1520 1430 1540 6,0 6,8 5,0 

15 180 1520 1455 
RB 

1525 6,0 6,6 5,6 

5 210 1450 1400 1480 7,6 8,0 7,5 

15 210 1450 1415 1465 7,6 7,9 7,5 

5 180 1560 1440 16 10 5.4 6,4 5,0 

15 180 1560 1480 
RP 

1590 5.4 6,0 5,2 

5 210 1490 1435 1525 6,4 6,8 6,2 

15 210 1490 1450 1520 6,4 6,6 6,3 

PODSUMOW ANIE 

Na przebieg procesu doszczelniania gruzowiska zawałowego mieszaninami drobnofrakcyjnymi 
wpływ wywiera szereg czynników, takich jak własności fizyczne wprowadzanej do zrobów miesza
niny (gęstość, koncentracja części stałych, własności reologiczne), parametry gruzowiska zawało
wego, takie jak między innymi porowatość czy nachylenie spągu gruzowiska oraz sposób w jaki 
ulegają zmianom te własności w czasie trwania procesu i na drodze przepływu w miarę wzrostu 
odległości od wylotu rurociągu. Przeprowadzone pomiary laboratoryjne przepływu mieszanin wy
branych odpadów drobnofrakcyjnych przez model gruzowiska zawałowego wykazują między inny
mi , że podstawowe parametry fizyczne tych mieszanin ulegają istotnym zmianom już w niewiel
kiej odległości od wylotu rurociągu tłoczącego mieszaninę do zrobów zawałowych. 
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Na efektywność procesu doszczelniania znaczący wpływ ma koncentracja mieszaniny, która po
winna być optymalizowana nie tylko z punktu widzenia zdolności transportowej rurociągu dostar
czającego mieszaninę do rumowiska zawałowego, ale także z punktu widzenia efektywności wypeł
niania pustek. 

Złożoność zjawisk towarzyszących procesowi unieruchamiania transportowanego materiału w pust
kach, sedymentacji osadu i konsolidacji wypełnienia utrudniają określenie uogólnionych zależno
ści, które pozwalałyby na prognozowanie przebiegu doszczelniania zrobów na podstawie znajomo
śc i podstawowych parametrów stosowanych mieszanin. 

Przedstawione powyżej rozważania wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym 
zakresie, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej , a także wspomagania prac projekto
wych i wdrożeniowych technologii doszczelniania zrobów w przemyśle odpowiednio dobranymi 
badaniami laboratoryjnymi i modelowymi uwzględniającymi konkretne warunki zastosowania tej 
technologii i przewidywane do wykorzystania rodzaje odpadów drobnofrakcyjnych. 
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Rock Fali Zone Grouting Proces s in the Light o f Experiments 

Grouting of cavings with slurries containing fine-grained industrial waste is a widely spread prac
tice in coal mines. Although significant industrial experience and scientific bibliography in this sub
ject, there is a stil! Jack of effective methods for determination of grouting technology parameters 
on the basis o f typical physical parameters of slurries and cavings. 

Increasing environmental pressure against waste disposal, particularly fine waste surface stor
age and concern about mining damages have resulted in an increase in the popularity of a fly ash 
used as compaction grout of roof fal! rocks in a gob area of longwalls. In generał, the grouting of 
roof fall rocks is performed to reduce the risk of spontaneous combustion, gas emission and surface 
subsidence. Results of grouting depend on a number of factors related both to a characteristics of 
cavings (porosi ty of cavings, dimensions of voids, inclination of the coal seam, etc.) and properties 
of waste and slurries being used, as well as changes of these parameters during penetration of ca
vings. The most important properties of slurries are: concentration of solids, density of solids and 
slurry, and rheological parameters, mainly referred to Bingharo model as apparent viscosity and yield 
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stress. As a result o f flow through the modelled rock fali zone concentration of slurry decreases and 
unmoved sediment settles down in the voids. The fili efficiency depends on flow rate of the slurry. 
initial concentration of solids, and type of fly ash. The paper describes obtained relations on an exam
ple of analysis of six different fly ash- water slurries. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Możliwość wykorzystania odpadów poflotacyjnych 
z kopalni rud cynku i ołowiu do podsadzki samozestalanej 

Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna 
Politeclznika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwość zastosowania odpadów flotacji pocho
dzących ze wzbogacania rud cynku i ołowiu do wytwarzania podsadzki zestalanej. Jako środek 
wiążący zastosowano cement (CEM II) oraz spoiwo "S" w ilości 4, 6 i 8%. Badania przeprowa
dzono dla następujących parametrów: czasu wiązania, nośności, wytrzymałości na ściskanie, roz
makalności oraz ilości wody nadosadowej . Badania te przeprowadzono zgodnie z normą PN-G
-11011:1998 . Celem odwzorowania warunków klimatycznych panujących na dole kopalń, próbki 
badanych materiałów sezonowane były komorze klimatyzacyjnej w temperaturze 25 °C przy wil
gotności wynoszącej 90-95f;;,_ Badania przeprowadzono w ramach projektu celowego nr 6 T 12 200 
4/06378 pt. "Nowa technologia wykorzystania odpadów poflotacyjnych do podsadzki -z uwzględ
nieniem najlepszych technik (BAT)". 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagospodarowania odpadów flotacyjnych , podsadzka samozestalająca, gór
nictwo rud cynku i ołowiu. 

l . WSTĘP 

W procesie wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych w kopalni ,,X" powstają znaczne ilości odpa
dów flotacji , które ze względu na posiadane właściwości, dotychczas nie znajdowały przemysło
wego wykorzystania i były składowane w stawie osadowym. Z uwagi na ograniczoną pojemność 
składowiska oraz jego negatywne oddziaływanie na środowisko należało poszukać nowych metod 
zagospodarowania odpadów flotacji. Dotychczasowe próby wykorzystania odpadów flotacji w kla
sycznej podsadce hydraulicznej zakończyły się niepowodzeniem. Drobnoziarniste odpady flotacji rud 
cynkowo-olowiowych o uziarnieniu poniżej l mm nie spełniają, bowiem wymagań normy PN-93/ 
/G-11010 "Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania" [7], głównie w zakresie 
składu ziarnowego. Ponadto duża ilość wody potrzebna do hydraulicznego transportu odpadów do 
wyrobisk górniczych oraz możliwość wymywania substancji szkodliwych przez wodę odprowa
dzaną z podsadzanych wyrobisk powodowałoby zanieczyszczanie wód podziemnych . 

Na podstawie analizy doświadczeń górnictwa węgla kamiennego oraz rudnego w zagospoda
rowaniu odpadów flotacji można stwierdzić, że najbardziej realną perspektywą zagospodarowania 
znacznych ilości odpadów rud cynkowo-ołowiowych jest ich wykorzystanie jako składnika pod
sadzki samozestalającej [l], [2], [4], [5], [6]. Odpady flotacji nie posiadają własności wiążących, 
zatem dla uzyskania efektu zestalenia mieszaniny niezbędny jest dodatek środków wiążących lub 
innych odpadów wykazujących zdolność do zestalania, np. popiołów lotnych [3]. 
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2. METODYKA I ZAKRES BADAŃ 

Badaniami wpływu dodatków modyfikujących na właściwości mieszanin drobnofrakcyjnych odpa
dów przemysłowych objęto następujące podstawowe parametry: 
- czas wiązania, 
- nośność, 

- wytrzymałość na ściskanie, 
- rozmakalność, 

- ilość wody nadosadowej. 
Badania te przeprowadzono zgodnie z normą PN-G-110 11 :1998. Celem odwzorowania warun

ków klimatycznych panujących na dole kopalń, próbki badanych materiałów sezonowane były ko
morze klimatyzacyjnej w temperaturze 25°C przy wilgotności wynoszącej 90-95%. Badania prze
prowadzono w ramach projektu celowego nr 6 T 12 2004/06378 pt. "Nowa technologia wykorzys
tania odpadów poflotacyjnych do podsadzki- z uwzględnieniem najlepszych technik (BAT)". 

3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO BADAŃ 

W badaniach nad możliwością wykorzystania odpadu flotacji ze wzbogacania rud cynku i ołowiu 
do wytwarzania podsadzki zestalanej wykorzystano następujące materialy: 
l. Zawodniony odpad flotacji ze wzbogacania rud cynku i ołowiu, 
2. Spoiwo "S", 
3. Cement portlandzki żużlowy CEM II 32,5R. 

Skład oraz oznaczenia poszczególnych mieszanin kompozytowych przedstawiono w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Skład oraz oznaczenie poszczególnych mieszanin kompozytowych 
b c . . dd f . Ta Ie 3.1. ompos!liOn an escnptwn o composlte m1xtures 

Udział masowy poszczególnych składników mieszaniny 

Oznaczenie 
Odpad flotacji Spoiwo "S" CEM II 

[%] [%] [%] 

S4 96 4 -

S6 94 6 -

S8 92 8 -

C4 96 - 4 
C6 94 - 6 
C8 92 - 8 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH 

4.1. Czas wiązania 

Wyniki badań czasu wiązania przedstawiono na rysunku 4.1. Czas wiązania badanych mieszanin 
sporządzonych na bazie zawodnionego odpadu flotacji w zależności od rodzaju i udziału spoiwa zmie
niał się w przedziale od 2 do 11 dni . Mieszaniny z udziałem cementu charakteryzowały się czasem 
wiązania zmieniającym się w zakresie od 8 do 11 dni. Mieszaniny sporządzone na bazie odpadu flo
tacji z udziałem spoiwa "S: charakteryzowały się czasem wiązania w zakresie od 2 do 4 dni. 
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Czas zestalania mieszanin maleje wraz ze wzrostem udziału środka wiążącego. Należy zauwa
żyć, że znacznie krótsze czasy wiązania uzyskuje się stosując spoiwo "S" jako środek wiążący. W po
równaniu z cementem mieszaniny ze spoiwem "S" uzyskują od około 2,75 do około 4,5 razy krót
sze czasy wiązania. 
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Oznaczenie mieszaniny 

Rys. 4 .1. Czas wi ązania badanych mieszanin 
FigUJ·e 4.1. Time o f binding process o f mixturcs tcsted 

4.2. Nośność 

Wyniki badań czasu uzyskania nośności 0,5 MPa przedstawiono na rysunek 4.2. Czas uzyskania 
nośności 0,5 MPa mieszanin sporządzonych na bazie zawodnionego odpadu flotacji w zależności 
od rodzaju i udziału środka wiążącego zmieniał się w przedziale od 2 do 8 dni. Mieszaniny z doda
tkiem cementu w zależności od jego udziału charakteryzują się czasem uzyskania nośności 0,5 MPa 
zmieniającym się w zakresie od 5 do 8 dni . Natomiast mieszaniny z dodatkiem spoiwa "S" charak
teryzują się czasem uzyskania nośności 0,5 MPa wynoszącym od 1,3 do 2 dni. 

l 
l "' 8,0 
l~ 
, .~ 
c:~ 6,0 l 'tll >-

i g .g 
! .!!!~ 
!c: 4,0 
l "' -i ..X:~ 
~ ~:;; 

2,0 i :::l 
! li) 
1 01 l(j 0,0 

l S4 S6 SB C4 C6 GB 
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Rys. 4.2. Czas uzyskania nośności 0,5 MPa badanych mieszanin 
Figll!·e 4.2. Cure time required for 0,5 MPa load capacity o f mixtures tested 
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Czas uzyskania nośności 0,5 MPa mieszanin maleje wraz ze wzrostem udziału środka wiążące
go. Należy zauważyć, że znacznie krótsze czasy tężenia uzyskuje się stosując spoiwo "S" jako śro
dek wiążący . W porównaniu z cementem mieszaniny ze spoiwem "S" uzyskują około 4 razy krót
sze czasy uzyskania nośności 0,5 MPa. 

4.3. Wytr;.ynzałość na jednoosiowe ściskanie 

Wyniki badat'1 zmienności wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie w czasie przedstawiono na ry
sunku 4.3. 

'·' l ......................................... ,_ ________ " ___ ____ .... _,. ________ ____ __ __ ..... -.. -··· ·- ... .......... . 
:-· ;l 

--i-Só l- -.. -- .. -.... -.... -.... .. -.. --.. -.. -- .... .... -.. .. .. -... .. .. 
1_.._58 

1,5 __i:::~: 1- .. .. .. - .... .... - .. - .. .. .. .. .... .. 
L_ es l 

14 21 

Czas sezonowania, [doby] 

Rys. 4.3. Zmienność wylrzymalości najednoosiowe ściskanie w czasie badanych mieszanin 
Figure 4.3. V ariance in time o f uniaxi al compressive strength for mixtures Lested 

-~ 

2M! 

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie mieszanin sporządzonych na bazie zawodnionego od
padu z udziałem środków wiążących po 28 dniach sezonowania w komorze klimatycznej, w zależ
ności od rodzaju i udziału składników zmieniała się w zakresie od 0,3 do 2,2 MPa. Najniższą wy
trzymałością charakteryzowała się mieszanina zawierająca 4% cementu. Najwyższą wytrzymałość 
osiągnęła mieszanina z dodatkiem 8% spoiwa "S". Wraz ze wzrostem udziału cementu lub spoiwa 
wytrzymałość badanych mieszanin wzrasta. 

Należy zauważyć, że znacznie wyższe wytrzymałości uzyskuje się stosując spoiwo "S" jako śro
dek wiążący. W porównaniu z cementem odpowiednie mu mieszaniny ze spoiwem "S" uzyskują 
wytrzymałości od około 2 do około 4 razy większe. 

4.4. Roz.makalność 

Wyniki badań rozmakalności przedstawiono na rysunku 4.4. 
Rozmakalność badanych mieszanin sporządzonych na bazie zawodnionego odpadu flotacji w za

leżności od udziału i rodzaju spoiwa zmieniała się od 20 do 100%. 
Wszystkie przebadane mieszaniny z udziałem cementu w ilości do 4, 6 i 89') charakteryzują się 

lOOSb rozmakalnością. Rozmakalność mieszanin z udziałem spoiwa "S" zmieniała się od 20 do 53".'C. . 
Wraz ze wzrostem udziału spoiwa w mieszaninie wzrastajej odporność na rozmakanie. 
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Rys . 4.4. Rozmakalność badanych mieszanin 
Figure 4.4. Soak resistance of mixturcs tested 

4.5. l/o;,~ć wody nadosadowej 

CG es 

Wyniki badań ilości wody nadosadowej przedstawiono na rysunku 4.5 . Ilość wody nadosadowej 
w badanych mieszaninach sporządzonych na bazie zawodnionego odpadu flotacj i w zależności od 
udziału i rodzaju środka wiążącego zmieniała się od 0,58 do 1,68<:D. Najmniejszą i lośc ią wody nad
osadowej charakteryzowała się mieszanina z udziałem s<;;, spoiwa "S" . Największą i lość wody nad
osadowej obserwuje się w mieszaninie zawierającej 4% cementu. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
badane mieszaniny charakteryzują się il ością wody nadosadowej poniżej 2%. Dodatkowo można 
zauważyć, że znacznie mniejszą ilość wody nadosadowej uzyskuje się stosując spoiwo ,,s' '. W po
równaniu z cementem odpowiednie mu mieszaniny ze spoiwem "S" charakteryzują się od około 
1,5 do około 2,5 razy mniejszą ilością wody nadosadowej. 
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Rys. 4.5. Ilość wody nadosadowej badanych mieszanin 
Figure 4.5. Exccssive water (bleeding) for mixtures tested 
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PODSUMOW ANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań mieszanin sporządzonych na bazie zawodnionego odpadu 
flotacji pochodzącego ze wzbogacania rud cynku i ołowiu oraz środków wiążących w postaci ce
mentu i spoiwa "S" w ilości 4, 6 i 8% można sformułować następujące wnioski: 
l. Koniec procesu wiązania mieszanin z udziałem cementu następował po 9 do 11 dniach, a dla 

mieszanin z udziałem spoiwa "S" po 2 do 4 dniach. W porównaniu z cementem mieszaniny ze 
spoiwem "S" uzyskały od około 2,75 do około 4,5 razy krótsze czasy wiązania. 

2. Osiągnięcie wymaganej nośności 0,5 MPa dla mieszanin z udziałem cementu wynosił od 5 do 
8 dni, a dla mieszanin z udziałem spoiwa ,,s'' od l ,3 do 2 dni . W porównaniu z cementem mie
szaniny ze spoiwem "S" uzyskały około 4 razy krótsze czasy tężenia. 

3. Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie mieszanin z udziałem cementu po 28 dniach sezono
wania w komorze klimatycznej wynosiła od 0,3 do 0,51 MPa, a dla mieszanin z udziałem spoi
wa "S" od 0,58 do 2,24 MPa. W porównaniu z cementem mieszaniny ze spoiwem ,,s'' uzyskały 
wytrzymałości od około 2 do około 4 razy większe. 

4. Wszystkie mieszaniny sporządzone z udziałem cementu po 28 dniach sezonowania w komorze kli
matycznej oraz po 24 godzinach nawilżania wodą uległy rozpadowi (rozmakalność 100%). Na
tomiast w przypadku mieszanin z udziałem spoiwa "S" rozmakalność zmieniała się od 20 do 53%. 

5. Ilość wody nadosadowej występującej w mieszaninach sporządzonych z udziałem cementu wy
nosiła od 1,13 do 1,68%, a w mieszaninach z udziałem spoiwa ,,s'' od 0,58 do 1,19%. W po
równaniu z cementem odpowiednie mu mieszaniny ze spoiwem "S" charakteryzowały się od oko
ło 1,5 do około 2,5 razy mniejszą ilością wody nadosadowej. 
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A Possibility to Use Flotation Tailings from Zinc-Lead Ore Mines 
for Self-Stabilizing Backfill 

The paper discusses possibilities of application of flotation tailings coming from lead and zinc ore 
processing for preparation of self-stabilizing backfill. As binding agents Portland Cement (CEM II) 
and "S" binder have been used in quantities 4, 6, and 8%. Composition and description of al! tested 
mixtures have been shown in the Table 3.1. Follawing parameters have been included into the tes
ting procedure: binding time (Fig. 4.1), load capacity, amount of excessive water (bleeding) (Fig. 4.5). 
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which have been described in Chapter 4. The testing procedure followed standard PN-G-11011: 
:1998. Sampies o f tested material s have been cured in an air-conditioned chamber in a constant tem
perature of 25°C and air humidity 90-95%. Presented research i s a part of a target research project 
6Tl2 2004/06378 under title "A new technology for utilization of flotation tailings in backfill -
with respect to the Best Available Techniques (BAT)". 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 

503 





Sesja 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
w kopalniach 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Tworzenie scenariuszy dla potrzeb rekonstrukcji 
przebiegu wypadków 

Teodor Winkler 
CMG KOMAG, Gliwice. e-mail: twinkler@komag.eu 

Szczepan Bojara 
CMG KOMA G, Gliwice. e-mail: sbojara@komag.eu 

STRESZCZENIE: Wiarygodne scenariusze rekonstrukcji przebiegu wypadków opierają się na moż
liwych do zebrania materiałach faktograficznych. Stanowią one formę wiedzy o wypadkach, która 
może być pozyskiwana, przechowywana i rozpowszechniana metodami inżynierii wiedzy. Proces 
rekonstrukcji wypadków może być wspomagany przy pomocy systemu zarządzania wiedzą. Zapro
ponowany system składa się z bazy wiedzy o wypadkach zawartych w tzw. ramowych dokumen
tach powypadkowych, które porządkują zebrane w toku badań powypadkowych materiały fakto
graficzne. Wiedzą tą można zarządzać przy pomocy opracowanej ontologii z dziedziny wypadków 
w górnictwie. Tak pozyskana wiedza o wypadku jest przekształcana w scenariusz rekonstrukcji 
wypadku, na podstawie którego tworzona jest rekonstrukcja wypadku w postaci animacji tworzo
nych w środowisku programów wizualizacyjnych. Omówione zostaną typy materiałów faktografi
cznych i ich zawartość informacyj na. Przedstawione zostaną możliwości przekształcenia scenariu
sza rekonstrukcji wypadków w sekwencje animacji tworzonych w środowisku programów wizuali
zacyjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Pozyskiwanie wiedzy, zarządzanie wiedzą, scenariusz rekonstrukcji wypad
ków, rekonstrukcja wypadków 

l. WSTĘP 

W Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG realizowane są między innymi prace związane z wi
zualizacją przebiegu wypadków w górnictwie. Wizualizacje te tworzone są na podstawie scenariu
szy rekonstrukcji wypadku. Scenariusz tworzony na potrzeby rekonstrukcji przebiegu wypadków opie
ra się na wiedzy pozyskanej w trakcie prowadzenia badań powypadkowych. Wiedza ta gromadzo
na jest w postaci dokumentacji powypadkowej. Za każdym razem podczas tworzenia scenariusza 
na potrzeby rekonstrukcji przebiegu wypadku analizowane są dokumenty powypadkowe. Jest to czyn
ność czasochłonna, wymagająca dużego nakładu pracy. W celu wspomożenia tej czynności zbada
no strukturę i zawartość informacyjną wybranej dokumentacji powypadkowej . Na podstawie prze
prowadzonych badań przedstawiono propozycję struktury i zawartości ramowego dokumentu po
wypadkowego oraz zapełniania tego dokumentu wiedzą o wypadkach. W celu zarządzania wiedzq 
zawartą w ramowych dokumentach powypadkowych przedstawiono propozycję ontolpgii z dziedzi
ny wypadków w górnictwie oraz opisano proces tworzenia rekonstrukcji wypadku w środowisku 
programów do wizualizacji w oparciu o opracowany scenariusz, w postaci animacji komputerowej . 
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2. PO DST A WOWE POJĘCIA Z DZIEDZINY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 

Obecnie komputery są z powodzeniem stosowane niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Po
mimo tak ogromnego zakresu stosowania technik komputerowych jednak nie wszystkie dziedziny 
są równo podatne na wspomaganie komputerowe. Dziedzinami, które stosunkowo trudno poddają 
się procesowi komputeryzacji, są czynności intelektualne specyficzne dla czlowieka, potocznie ok
reślane jako: innowacyjność , twórcze myślenie . Od szeregu lat wiele zespołów badawczych pra
cuje nad opracowaniem narzędzi , których zadaniem jest pozyskiwanie, utrwalanie i zapewnienie 
możliwości późniejszego wykorzystania wiedzy [6]. 

Działania te wchodzą w zakres zarządzania wiedzą. Pojęcia podstawowe z dziedziny zarządza
nia wiedzą opisano w tabeli l. 

Tabela l. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania wiedzą 
Tabk l . Basic notions f h fi Id f k l d rom l e !C o now e tge management 

Dane nie tylko posiadające swoje znaczenie (informacja), ale połączone 
Wiedza dodatkowymi relacjami ponad i między kontekstami , np. : re l acją z opi-

sem sposobu zastosowania tych dan)'ch [6] 

Pozyskiwanie wiedzy 
Wiedzę można pozyskiwać od ekspertów, na podstawie obserwacji , reje-
stracji, badań, pomiarów 
Wiedza może być gromadzona w formie dokumentów tekstowych (w po-
staci papierowej lub elektronicznej), materiałów multimedialnych. w re-

Gromadzenie wiedzy 
pozytoriach wiedzy. Gromadzenie wiedzy nie jest tylko jej akumulacją, 
dodawaniem nowych faktów, wymagany jest tu proces tworzenia związ-
ków z już istniejącą wiedzą. Konieczna jest więc klasyfikacja wiedzy, in-
terakcja z już istniejącą wiedzą 

Wykorzystanie wiedzy 
Wiedzę można wykorzystać w celach szkoleniowych, informacyjnych, 
statystycznych, porównawczych, itp. 

3. POZYSKIWANIE WIEDZY W PROCESACH BADAŃ POWYPADKOWYCH 

W fazie pozyskiwania wiedzy przeprowadzono klasyfikację dokumentów powypadkowych oraz 
analizę ich zawartości informacyjnej . Przebieg badań powypadkowych oraz rodzaje wypadków, któ
re podlegają badaniom powypadkowym, przewidziany jest w ,,Regulaminie organizacyjnym Okrę
gowych Urzędów Górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo
mechanicznych" z dnia l lipca 2005 roku. 

Badania powypadkowe są przeprowadzane w razie zaistnienia wypadków [5], [7]: 
a) śmiertelnych, 
b l zbiorowych, 
c) ciężkich, które spowodowały: 
- utratę kończyny, 

- uszkodzenie kręgosłupa, 
- uszkodzenie miednicy, 

uraz czaszki lub inne ciężkie uszkodzenia głowy, 
uszkodzenie lub utratę gałki ocznej, 

- oparzenia II stopnia obejmujące ponad 30% powierzchni ciała , 

oparzenia III stopnia obejmujące ponad lO% powierzchni ciała. 
d) wszystkich zaistniałych pod wpływem: 

zawału, 

- tąpnięcia. 
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- zapalenia lub wybuchu metanu względnie pyłu węglowego, 
- wyrzutów gazów lub skał, 
- erupcji pyłu złożowego, 
- wdarcia się wody lub kurzawki, 
- utraty stateczności skarp, 
- katastrofy budowlanej oraz pożarów pod ziemią i na powierzchni (niezależnie od rodzaju 

i stopnia uszkodzenia ciała). 
e) powstałych w związku z: 
- robotami strzałowymi i użyciem środków strzałowych, 
- porażeniem prądem elektrycznym i poparzeniem łukiem elektrycznym, 
- przebywaniem w atmosferze nie nadającej się do oddychania, 
- wybuchem zbiorników lub urządzeń pod ciśnieniem, 
- pracą w aparacie ratowniczym. 
Inne wypadki podlegają badaniom według uznania dyrektora Urzędu Górniczego. 
W trakcie badań powypadkowych tworzone są dokumenty, gromadzone są materiały faktografi

czne, które następnie wchodzą w skład akt powypadkowych. Bezpośrednio po rozpoczęciu badań 
powypadkowych prowadzone są oględziny miejsca wypadku, w trakcie których zabezpieczane są 
wszelkie ślady i dowody. 

Na podstawie oględzin miejsca wypadku sporządzany jest protokół oraz tworzona jest doku
mentacja powypadkowa, na którą składają się : 

- rysunki, mapy, szkice i fotografie, 
- ekspertyzy maszyn, urządzeń i narzędzi, 
- wyniki monitoringu zagrożeń mających wpływ na wypadek, 
- protokoły z posiedzeń kopalnianych zespołów do spraw zagrożeń, 
- ewentualne protokoły sekcji zwłok, 
- analizy próbek krwi. 

Kolejnymi dokumentami jakie powstają w toku badań powypadkowych są protokoły : 

- przesłuchania poszkodowanego, 
- przesłuchania świadków wypadku, 
- przesłuchania obwinionych o popełnienie wykroczenia, 
- przesłuchania stron. 

Zbierane są także informacje o poszkodowanym w zakresie: 
- stwierdzonej przez lekarza przydatności do pracy, 
- okresowych badaniach lekarskich i psychologicznych, 
- posiadanych kwalifikacjach, 
- szkoleń wstępnych i okresowych, 
- pracy w godzinach nadliczbowych, 
- czasu dojazdu do pracy i środków lokomocji . 

Na podstawie badań powypadkowych prowadzący badania opracowuje orzeczenie, które powin
no zawierać: 
a) oznaczenie Urzędu Górniczego; 
b) miejsce i datę sporządzenia orzeczenia; 
c) opis stanu faktycznego z ustaleniem danych dotyczących czasu i miejsca wypadku, innych isto-

tnych okoliczności mających miejsce przed, w czasie i po wypadku; 
d) dane o poszkodowanym; 
e) opis przebiegu akcji ratowniczej i jej ocenę; 
t) ustalenie przyczyn wypadku; 
g) określenie naruszonych w związku z wypadkiem przepisów i zasad techniki górniczej; 
h) wskazanie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów; 
i) wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. 
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Do orzeczenia dołącza się pismo przewodnie, statystyczną kartę wypadku przy pracy oraz do
kumentację wypadku. Rysunek l przedstawia opis procedury tworzenia dokumentacji powypad
kowej, jaka ma miejsce w trakcie badań powypadkowych. 

Protokół z przesłuchania 

. Inf. o odby~1ch szkoleniach 

. In f o posiadanych kwalifikacjach . 
• Protokoły sekqi zwłok 

Protokół z przesłuchania 

Protokół z konfrontacji 

Pismo przewodnie 

l Statystyczna karta •.vypadku przy pracy l 

Rys . l. Opis procedury tworzenia dokumentacji powypadkowej [l] 
Figure l. Description o f creation o f accident documentation [l] 

4. PORZĄDKOWANIE WIEDZY POZYSKANEJ 
W PROCEDURACH BADAŃ POWYPADKOWYCH 

Na podstawie przeprowadzonych analiz procedur badań powypadkowych przystąpiono do porząd
kowania pozyskanej wiedzy. Zaproponowano w tym celu ramowy dokument powypadkowy. Doku
ment ten tworzony był z myślą o wykorzystaniu zawartej w nim wiedzy do wspomagania tworze
nia scenariuszy dla potrzeb rekonstrukcji wypadków w górnictwie. 

Ramowy dokument powypadkowy jest dokumentem elektronicznym i powinien zawierać na
stępujące informacje: 
a) nazwa wypadku, 
b) czas zaistnienia wypadku, 
c) opis miejsca wypadku·, 
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d) informacje na temat poszkodowanego/poszkodowanych, 
e) czynności jakie wykonywał/wykonywali poszkodowany/poszkodowani w pracy, 
f) przebieg wypadku oraz okoliczności bezpośrednio go poprzedzających, 
g) urazy jakich doznał/doznali poszkodowany/poszkodowani, 
h) przyczyna powstania wypadku, 
i) profilaktyka, 

Rysunek 2 przedstawia schemat procedury pozyskania wiedzy potrzebnej do wypełnienia ramo
wego dokumentu powypadkowego. 

Zilistnienie wypadku 

. Prct=. •.Cl ! :l;ł~jz." mieJSCa , . , -paji- J. L . EJ.sper;.<Z'! ~asz-;n. uf!e_d:eri. r.arz.ęd!i 

Zat-ezpre-:::!e" e S la~ów j 

dCN CdĆ:,'/ i'C~E fctognr'·: ~ ' 

- ·rf. c cdtytych szt..:. le,.., !~Cil, 
• ~1 . c p~ s!acanycl'l k\•,•a .. 4 kac:~ c 01. 

- Pr \ C~.C~' S!-ł.C Z'IJ ł:: ~ . 

Or.:ec:enie 

Pismo przt: ;o dnie 

Przesł..;ch:a 1' i'- Swra:H.a 
t3wia(hj-.·.' ) wypa e ~ ... 

K::nfrcntacJa strc, 

Ramowy Dokument 

Powypadkowy 

Nazwa wvpadku 

Czas zatstmema W) padl\u 

Czvnnosc1 wykon cwane przez 
poszkodowanego 

(poszkodowanych) 

Przebteg wypadku oraz 
okolicznoset bezposrednto go 

poprzedzaJąc e 

Urazy jaktch doznał 
poszkodowani' 
(poszkodowani) 

Przyczyna "ł)lpadku 

Profilaktyka 

Rys. 2. Schemat procedury pozyskiwania wiedzy do ramowego dokumentu powypadkowego [l] 
Figure 2. Scheme o f the procedure for gaining the knowledge to the frame accident document [l] 

Transfer wiedzy z dokumentacji powypadkowej do ramowego dokumentu powypadkowego od
bywa się z dwóch dokumentów: 

protokołu oględzin miejsca wypadku wraz z załącznikami, 
- orzeczenia. 

5. ORGANIZACJA ORAZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ O WYPADKACH 

Podejmując problem pozyskiwania wiedzy zawartej w dokumentacji powypadkowej, jej odpowied
niego organizowania oraz jej wykorzystania do budowy scenariuszy rekonstrukcji wypadków, po
stanowiono rozpoznać możliwości zastosowania ontologii. 
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Ontologia zajmuje się odkrywaniem i opisywaniem "tego co jest", pewnym thtgmentem rzeczy
wistości. mniej lub bardziej dokładnie określonym. Aby zapewnić jednoznaczność przekazu wie
dzy na temat określonej rzeczywistości, wykorzystuje się kategoryzację oraz hierarchizację pojęć 
z dziedziny, dla której ontologia jest budowana. W niniejszym przypadku ontologia będzie się opie
rać o pojęcia z dziedziny wypadków w górnictwie, a pojęcia te będą ściśle powiązane z zawarto
ścią ramowego dokumentu powypadkowego. 

Pojęcia kategoryzacj i i hierarchizacji można zdefiniować następująco [9]: 
Kategoryzacja - zdolność przyporządkowania pojęcia występującego w danych wejściowych 

do okreś lonej grupy obiektów, które to obiekty posiadają określone cechy. Zestaw tych grup moż
na określić jako zewnętrzny model pojmowania świata . 

Tabela 2. Przykład kategoryzacji poj~tć z dziedziny wypadków w górnictwie 
T bl E l . h . . f l f Id f 'd . d a e 2. xample ot t c categonzatton ot nottons rom t 1e I e o acc1 en ts m t 1e mmm g m ustry 

Wszystkie wypadki, które wystąp iły pod wpływem: zawalu, tąpnięcia, zapalenia 

Pod wpływem 
lub wybuchu metanu względnie pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, erupcji 
pyłu złożowego, wdarcia się wody lub kurzawki , utraty stateczności skarp, kata-
strofy budowlanej oraz pożarów pod ziemią i na powierzchni [7] 
Wypadki, które wystąpiły w związku z pracą aktualnie wykonywaną: robotami strza-
lowymi i użyciem środków strzałowych, porażeniem prądem elektrycznym i popa-

W związku rzcniern lukiem elektrycznym, przebywaniem w atmosferze nie nadającej się do 
oddychania, wybuchem zbiorników lub urządzeń pod ciśnieniem, pracą w aparacie 
ratowniczym [7], robotami związanymi z transportem 

Śmiertelny 
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastą-
piła śmierć w okresie nic przekraczaj ącym 6 micsivcv od dnia wypadku [8] 
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek. w wyniku którego nastąpiło cięż-
kie uszkodzenie ciała. takie jak: utrata wzroku. słuchu, mowy, zdolności rozrod-

Ciężki 
czej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe fun-
keje organizmu. a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życi u. trwała choro-
ba psychiczna. całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwa-
Ie, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała [81 

Zbiorowy 
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego sa-
mego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby [8] 

Hierarchizacja- umiejscowienie określonej grupy pojęć w hierarchicznej strukturze. 

Wypadek: 
pod wpływem 
w związku 
zbiorowy 
ciężki 

śmiertelny 

Rys. 3. Widok drzewa hierarchii klas kategoryzującego pojęcia z dziedziny wypadków w górnictwie 
Figure 3. View of the hierarchy tree o f classes, which categorize notions 
from the field o f accidcnts in the mining industry 

510 



Pojęciom poddanym kategoryzacji i hierarchizacji nadawane są relacje, jakie zachodzą pomię
dzy innymi pojęciami, bądź grupami pojęć . Przykład takich relacji pokazano na rysunku 4. 

l Wypadek 

u~~ 
uszkodzenie miednicy, 
uraz głowy, 

Rys. 4. Przykład relacji, jakie zachodzą pomiędzy pojęciami 
Figurc 4. Example o f relationships amon g notions 

wyrobisko chodnikowe, 
wyrobisko ścianowe, 

Proponowany ramowy dokument powypadkowy oraz opracowana ontologia są elementami sys
temu zarządzania wiedzą o wypadkach zaistniałych w górnictwie, nie wyczerpują one jednak wszyst
kich możliwych wypadków. 

6. PROCES TWORZENIA SCENARIUSZA REKONSTRUKCJI WYPADKU 

Wiedza pozyskana i zgromadzona w postaci ramowych dokumentów powypadkowych wzbogaco
na o zbudowaną ontologię z dziedziny wypadków stanowi system zarządzania wiedzą (rys. 5). 

System zarządzania wiedzą z dziedziny wypadków w górnictwie 

Ramowy • Dokwnent Ontologia 
Powypadkowy • o • 

Rys. 5. Proces tworzenia scenariusza rekonstrukcji wypadku 
Figurc 5. Processof crcation o f the accident reconstruction scenario 

Scenariusz 
przebiegu 
wypadków 

Użytkownik pozyskuje wiedzę o interesującym go wypadku za pomocą systemu zarządzania 
wiedzą z dziedziny wypadków w górnictwie. Na podstawie pozyskanej wiedzy opracowuje scena
riusz rekonstrukcji wypadków, którego przykład pokazany jest w tabeli 3. 
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Tabela 3. Przykład scenariusza rekonstrukcji wypadku 
Table 3. E l . "d . . xample ot acc1 ent reconstructiOn scenano 

Nr Warstwa wizualna 

ujęcia 
Warstwa dźwi ękowa 

Elementy wyposażenia Opis animacji 

Wyrobisko chodnikowe wykona-
ne w obudowie kotwowej o szero- Wypadek zaistniał na skrzyżowaniu 

l. 
kości 5, l m i wysokości 3,4 m. Widok szkicu miejsca chodnika T-231 z objazdem nr 8, na 
Skład pociągu z pustymi wagona- wypadku poziomie810m w odległości około 
mi z l okomotywą Ld-31 T, skład l 000 m od szybu 
towarowy z lokomotywą Lda-20 

Poszkodowany na podziale pracy do-

Widok dwóch górni-
stał polecenie wzięcia elektrowozu 
Lda-20 z ładowni akumulatorów i uda-

2. ków idących chodni-
nic się nim na objazd nr 8, w celu 

ki e m 
uporządkowania wozów z materiała-
mi, tzw. wekslowania 

Widok stojącego przed 
W trakcie prac związanych z trans-

objazdem nr 8 składu 
portem rudy, o godzinic 15°0 szty-

pociągu z materiała-
gar polecił drugiemu z maszynistów, 

3. mi oraz zbliżającego 
którego zadaniem było zabranie skla-

się do tego objazdu skła-
du pustych wozów ze stacji zdaw-

du pociągu z pusty-
czo-odbiorczej, zatrzymanie się przy 

mi wagonami 
objeździe nr 8 w celu pomocy posz-
kodowanemu 
Pracownicy zauważyl i. że na pierw-
szej platformie za lokomotywą wy-

Widok górników przy- sunął się poza obrys wozu metalowy 
4. glądających się wysu- kontener o masie około 400 kg w kic-

niętemu kontenerowi runku chodnika T-231, a więc po-
między tory, po których poruszały 
się oba składy pociągów 

Widok wysuniętego 
Górnicy postanowili go prLCsunąć prly 

poza obrys pl atformy 
rozjeździe nr 6b, czyli w miejscu wy-

5. 
transportowej konte-

padku. W tym miejscu tor był pozio-
my, a nie biegł po upadzie, j ak przy 

nera 
stacji materialowej 

Scenariusz rekonstrukcji wypadku ma postać tabeli, w kolumnach której kolejno są zawarte: 
- numer ujęcia, 
- elementy wyposażenia, 

opis animacji, 
warstwa dźwiękowa. 
W skład scenariusza wchodzą kolejno po sobie następujące ujęcia. Każde ujęcie opisane jest 

numerem porządkowym, który mówi o kolejności występowan ia w scenariuszu. W ujęciu pierw
szym w kolumnie zatytułowanej ,,Elementy wyposażenia" opisane jest miejsce wypadku oraz wy
mieniona jest lista maszyn i urządzeń, które znajdowały się w miejscu wypadku. 

W kolumnie zatytułowanej "Opis animacj i" znajduje się opis animacji, który ma znaleźć się w da
nym uj ęciu, czyli opis zachowania się sylwetek ludzkich, opis sposobu przemieszczania się ma
szyn lub urządzeń, itp. Kolumna zatytułowana "Warstwa dźwiękowa" zawiera tekst komentarza, 
jaki powinien się znaleźć w danym ujęciu podczas trwania animacji. 
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7. PROCES TWORZENIA REKONSTRUKCJI WYPADKU NA PODST A WIE SCENARIUSZA 

7 .l. Budowa przestrzennego modelu środowiska miejsca wypadku 

W oparciu o opracowany scenariusz i materiały faktograficzne w postaci: opisów. map. szkiców. 
rysunków i zdjęć, w programie służącym do wizualizacji tworzone jest wirtualne środowisko miejs
ca wypadku (rys. 6). 

Rys. 6. Wirtualne środowisko wypadku zbudowane z programie do wizualizacji 
Figure 6. Virtual environment o f the accident created in the visualization software 

Modele przestrzenne wyrobisk, maszyn, urządzeń, narzędzi tworzą wirtualne środowisko· miej s
ca wypadku. Elementy tego środowiska (rys. 7a) wzbogacane są o tekstury materiału (rys. 7b) właś
ciwe dla danej maszyny, urządzenia, czy narzędzia . 

a) b) 

Rys. 7. Wirtualne środowisko wypadku: a) widok środowiska wypadku przed nałożeniem 
tekstur materiałów, b) widok środowiska wypadku po nałożeniu tekstur materiałów właściwych 
dla konkretnych maszyn, urządzeń i narzędzi 
Figure 7. Virtual cnvironment o f the accident: a) view o f the accidcnt environment before putting 
on the textures o f material s, b) the view of the accident environment after putting on the textures 
o f material s typ i cal for givcn machines, cquipment and tools 
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7.2 . Tworzenie scen rekonstrukcji wypadku 

Po utworzeniu wirtualnego środowiska miejsca wypadku przystępuje się do tworzenia scen, na pod
stawie opisu, jaki znajduje się w scenariuszu rekonstrukcji wypadku. Praca ta wiąże się z animacją 
ruchu ludzi występujących w scenie, symulacją pracy maszyn i urządze1'1, symulacją zjawisk dyna
micznych takich jak: tąpnięcie, wybuch metanu, wybuch pyłu węglowego, oberwanie skał stropo
wych, uderzenie górnika przez maszynę lub urządzenie, itp. Modelowane są również urazy, jakich 
doznali poszkodowani w wyniku wypadku. Wykonane sceny zapisywane są w postaci filmu ani
mowanego. 

7.3. Manta:: wykonanych scen w całość rekonstrukcji wypadku 

Po wykonaniu wszystkich ujęć wchodzących w skład scenariusza rekonstrukcji wypadku przystę
puje się do ich montażu w całość zgodnie z kolejnością zapisaną w scenariuszu. W wyniku połącze
nia ujęć powstaje film, który jest wzbogacany o warstwę dźwiękową w postaci linii melodycznej 
oraz nagrywany jest komentarz lektora zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w opracowanym 
scenariuszu. 

PODSUMOW ANIE 

W artykule omówiono możliwości pozyskania i uporządkowania wiedzy z zakresu badań powy
padkowych w celu wspomagania tworzenia scenariuszy dla potrzeb rekonstrukcji przebiegu wypad
ków. W tym celu przeprowadzono analizę procesu badań powypadkowych prowadzonych w Urzę
dach Górniczych. Zbadano strukturę i zawartość informacyjną wybranej dokumentacji powypadko
wej. Przedstawiono propozycję struktury ramowego dokumentu powypadkowego jako formę gro
madzenia wiedzy o wypadkach oraz sposób pozyski ·ania wiedzy potrzebnej do jego wypełnienia . 

Na podstawie ramowego dokumentu powypadkowego i przeprowadzonych analiz, przedstawiono 
propozycję ontologii z dziedziny wypadków w górnictwie, oraz przykład systemu zarządzającego 
wiedzą o wypadkach w górnictwie, przy pomocy którego można pozyskiwać wiedzę o wypadkach 
potrzebną podczas opracowania scenariusza przebiegu wypadku. 

Opracowane scenariusze rekonstrukcji wypadków stanowią podstawę w trakcie procesu two
rzenia komputerowej wizualizacji wypadku. 
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Creation of Scenarios for Accidents Reconstruction Requirements 

Credible scenarios of accidents reconstruction are based on factual documentation, which are pos
sible to be collected. They make knowledge about the accidents. which can be gained. lodged and 
disseminated by the methods of knowledge engineering. The process of accidents reconstruction 
can be supported by the system of knowledge management. The suggested system consists of the 
knowledge base about the accidents included in so-called frame accident documentation, which 
organize the factual documentation collecred during the accident investigations. This knowledge 
can be managed with the help of developed ontology from the field of accidents in the mining 
industry. The knowledge about the accident gained in such a way is transformed into the scenario 
o f accident reconstruction, which i s a base for accident reconstruction in a form of animations crea
ted in the environment of visualization software. Types of factual documentation and their infor
mation eontent will be discussed. Possibilities of transformation of reconstruction the accident sce
nario into a series of animations created in the environment of visualization software. 

Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Hebda 

515 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały KonferencyJne 

Adaptacja zawodowa w górnictwie dla potrzeb wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Marcin Krause 
folitechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W związku z brakiem wykwalifikowanej kadry i przyjęciami nowych pracow
ników do pracy w kopalniach pojawił się problem adaptacji zawodowej w górnictwie. Pracownicy 
młodzi i niedoświadczeni stanowią specyficzną grupę osób zatrudnionych, która powinna mieć od
niesienie w następujących wytycznych: edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szko
lenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, analiza wypadków przy pracy, ocena ryzyka za,,·o
dowego. W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: zasady i zakres adaptacji zawodowej 
w górnictwie, przykładowe wytyczne dotyczące programów adaptacji zawodowej, przykładowe 
wytyczne dotyczące adaptacji zawodowej w górnictwie, wyniki badań przeprowadzonych wśród 
studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Folitechniki Śląskiej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo i higiena pracy, adaptacja zawodowa, górnictwo 

l. ZASADY I ZAKRES ADAPT ACJI ZAWODOWEJ W GÓRNICTWIE 

Zagadnienia dotyczące problematyki adaptacji zawodowej, zwanej także często "wprowadzaniem 
do pracy" lub "przystosowaniem do pracy", z jednej strony wchodzą w zakres szeroko pojętej dzie
dziny "edukacji", a zwłaszcza "pedagogiki pracy", a z drugiej strony stanowią ważny element "za
rządzania zasobami ludzkimi", a zwłaszcza "doboru pracowników", zwanego także "doborem do 
pracy" lub "doborem zawodowym". 

Adaptacja zawodowa dotyczy głównie pracowników nowo zatrudnionych, zwanych potocznie 
"nowo przyjętymi" lub "nowymi pracownikami". Ponadto jest tzw. "stanowisko stażysty", które jest 
najczęściej związane z osobami posiadającymi wyższe wykształcenie, np. na stanowiskach osób 
kierujących pracownikami po studiach wyższych lub podyplomowych. 

Podstawowe zasady adaptacji zawodowej dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowis
kach robotniczych są ogólnie znane, są to głównie metody oparte na doświadczeniu , a zwłaszcza 
metody uczenia się na stanowisku pracy, zwane szkoleniem w trakcie pracy. Nie ma natomiast w li
teraturze wytycznych dla stażystów, wyjątek stanowią jedynie dwie grupy zawodowe: lekarz sta
żysta i nauczyciel stażysta. 

Problematykę adaptacji zawodowej dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higie
ny pracy można umiejscowić w zakresie zagadnień dotyczących szeroko pojętej edukacji, szkole
nia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Adaptacja zawodowa z jednej strony obejmuje działania zmierzające do zwiększenia indywidu
alnej przydatności zawodowej na stanowisku pracy (np. szkolenia wprowadzające), a z drugiej stro
ny dążące do zintegrowania pracownika nowo zatrudnionego ze społecznym środowiskiem pracy 
(np. imprezy integracyjne) . 
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Niewłaściwa adaptacja zawodowa przejawia się z jednej strony wysoką fluktuacją, niską wy
daJnością i jakością pracy wynikającą z niedostatecznej motywacji, wiedzy i umiejętności, z dru
giej strony wpływa na powstawanie niebezpiecznych zdarzeń i zachowań pracowników skutkują
cych wypadkami przy pracy, awariami i katastrofami przemysłowymi. 

W związku z coraz większym brakiem wykwalifikowanej kadry i przyjęciami nowych pra
cowników do pracy w kopalniach pojawił się problem adaptacji zawodowej. 

Adaptacja zawodowa w górnictwie dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higie
ny pracy dotyczy głównie następujących grup zawodowych: 
- pracownicy młodzi i mało doświadczeni w trakcie i po ukończeniu nauki; 
- pracownicy po okresie dłuższego zwolnienia lekarskiego; 
- pracownicy po przyuczeniu lub przekwalifikowaniu ; 
- pracownicy po okresie dłuższego bezrobocia. 

Pracownicy młodzi (najczęściej 18-26 lat lub do 30 lat) i mało doświadczeni (najczęściej do 
l roku lub do 5 lat stażu pracy) stanowią specyficzną grupę zatrudnionych, która powinna mieć 
swoje odniesienie m.in. w następujących wytycznych: 
- edukacja w zakresie BHP w szkołach i na uczelniach; 
- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
- analiza wypadków przy pracy; 
- ocena ryzyka zawodowego. 

Pracodawcy powinni mieć świadomość, że młodzi pracownicy jest to grupa szczególnie nara
żona na wypadki i urazy. Powinni oni zostać otoczeni szczególną troską w momencie, kiedy rozpo
czynają pracę zawodową. Niezbędne jest także kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia 
i bezpieczeństwa od wczesnych lat dzieciństwa [7] . 

Młodzi pracownicy stanowią odrębną grupę zatrudnionych, którą wyróżniają następujące właś
ciwości [6]: 
- Nie mają dostatecznego doświadczenia ani życiowego, ani zawodowego, a ich wiedza na temat 

różnych zagrożeńjest niewielka lub tylko teoretyczna. 
Brak im psychicznej i fizycznej dojrzałości, a także umiejętności przewidywania, jakie mogą 
być potencjalne skutki zagrożeń oraz szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacji zagrożenia. 

- Nie są w pełni świadomi ani zagrożeń istniejących w miejscu pracy, ani swoich praw i obo
wiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Mają duże problemy w radzeniu sobie na trudnym i wymagającym rynku pracy. 
Według prof. Ryszarda Studenskiego przygotowanie pracowników do bezpiecznego i higieni

cznego wykonywania pracy obejmuje cztery podstawowe elementy [ lO]: 
dobór pracowników, w tym szczególnie selekcja i adaptacja; 

- szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- motywowanie do bezpiecznej i higienicznej pracy; 
- climinowanie i ograniczanie stresu zawodowego. 

Wprowadzenie do problematyki adaptacji zawodowej przedstawił autor w publikacjach [3], [4] , [5], 
w których scharakteryzował m.in. takie zagadnienia jak: 
- podstawowe pojęcia dotyczące adaptacji zawodowej ; 
- wytyczne szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
- wnioski wynikające z analizy wypadków przy pracy w Polsce; 

przykładowe wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego. 
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2. PRZYKŁADOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW ADAPT ACJI ZAWODOWEJ 

Program adaptacyjny powinien spełniać następujące warunki [2]: 
- być skonstruowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracowników na różnych etapach 

ich wchodzenia w nowe role; 
- być poddawany ocenie pod kątem adekwatności, efektywności i przydatności do aktualnych 

potrzeb przedsiębiorstwa; 
być inicjowany, ilekroć pracownicy przechodzą istotne zmiany ról zawodowych, środowiska 
lub organizacji pracy. 
Podstawowe cechy skutecznych programów adaptacyjnych to [2]: 

- są ściśle powiązane z potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa; 
- są motywacyjne, aby uniknąć wysokiej fluktuacji i niskiej wydajności; 
- głównym punktem odniesienia są w nich klienci lub interesanci; 
- w centrum ich zainteresowania znajduje się jakość oferowanych usług lub produktów; 
- stanowią podstawę dla późniejszych równych szans i możliwości rozwoju pracowników. 

Program adaptacyjny powinien kłaść nacisk na zapoznanie pracownika z organizacją, zorgani
zowanie tzw. pierwszego dnia pracy, otoczenie go szczególną troską, stopniowanie trudności zadań, 
wyznaczenie opiekuna stażowego. Powinien być on zbudowany z myślą o rozwijaniu umiejętności 
lidera, motywacji, indywidualnej odpowiedzialności i jasnej wizji wspólnego celu, wówczas będzie 
on dla pracownika naturalnym bodźcem do lojalności wobec firmy, elastyczności w podejściu do 
pracy i będzie sprzyjał odkrywaniu nowych talentów. 

Podstawowe dokumenty związane z adaptacją zawodową to materiały szkoleniowe oraz plany 
opracowane przez przełożonego lub pracownika: 
- Podręcznik - zespołowy materiał szkoleniowy, który powinien obejmować podstawowe infor

macje na temat przedsiębiorstwa, w tym m.in.: warunki pracy i zatrudnienia, świadczenia soc
jalne, zdrowie i bezpieczeństwo, polityka kadrowa, równość szans, zasady przekazywania in
formacji pracownikom. 

- Zeszyt ćwiczeń - indywidualny materiał szkoleniowy, który wymaga od uczącego się otwar
tych odpowiedzi i reakcji na opinie, problemy i sytuacje. 

- Dziennik okresu adaptacji - plan układany i prowadzony bezpośrednio przez przełożonego, 
który obejmuje zestawienie wszystkich szkoleń oraz osiągnięć nowego pracownika podczas 
uczestniczenia w programie adaptacyjnym. 

- Plan indywidualnego rozwoju- plan układany i prowadzony bezpośrednio przez pracownika, 
który stawia sobie zadania do wykonania oraz sam decyduje o szkoleniach i działaniach po
trzebnych do osiągnięcia tego celu. 
Szkolenie adaptacyjne to podstawowy element każdego programu adaptacyjnego, który powi

nien obejmować co najmniej kilka z następujących metod i technik szkoleń: 
- Nauka indywidualna - umożliwienie pracownikowi nauki w ramach indywidualnego programu 

adaptacyjnego, oparte m.in. na oglądaniu i słuchaniu (kaseta VHS, płyta DVD), czytaniu (pod
ręcznik, zeszyt ćwiczeń), korzystaniu z komputera (Internet, Intranet). 
Praca grupowa - umożliwienie pracownikowi nauki w ramach kursów adaptacyjnych, poprzez 
słuchanie, zadawanie pytań, aktywny udział w dyskusji, oparte m.in. na seriach wykładów, dys
kusjach problemowych, studium przypadków. 

- Metody oparte na doświadczeniu- zapewnienie znacznego przyspieszenia procesów adaptacyj
nych, oparte m.in. na wizytach, symulacji sytuacji zawodowych i wcielaniu w role zawodowe, 
ukierunkowanym szkoleniu w trakcie pracy. 
W procesie adaptacji zawodowej przyjmuje się aktualnie podstawowe założenie. że jego cen

tralnym punktem odniesienia musi być pracownik, a nie przedsiębiorstwo (zakład lub firma), jak 
dotychczas w tradycyjnym podejściu. 
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Podstawowe warunki, jakie powinny spełniać adaptacja zawodowa to m.in. [2]: 
- główną odpowiedzialność za adaptację powinien przyjąć bezpośredni przełożony; 
- każdy pracownik, na ile to możliwe, powinien mieć indywidualny program adaptacyjny; 
- szkolenie adaptacyjne powinno być prowadzone z punktu widzenia nowego pracownika, uwz-

ględniając m.in. elementy podstawowych działań zawodowych, specyfikę pracy indywidualnej 
i zespołowej, wynagrodzenie i uznanie za pracę; 

- proces adaptacyjny powinien zapewniać możliwości indywidualnej rozmowy i sprzężenia zwrot
nego z przełożonymi, m.in. dzięki regularnym spotkaniom służącym sprawdzaniu wyników i oce
nie postępów, wyznaczaniu kolejnych celów i zadań; 

- dzięki procesowi adaptacji nowy pracownik powinien w jak najkrótszym czasie osiągnąć pełne 
zaangażowanie i produktywność, przejawiające się m.in. lojalnością wobec firmy, elastycznoś
ci w podejściu do pracy, odpowiedzialności za wyniki pracy. 
Uczestnikami procesu adaptacji zawodowej pomagającymi nowo zatrudnionemu pracownikowi 

powinni być przede wszystkim [2] : 
- bezpośredni przełożony nowo zatrudnionego pracownika - bierze odpowiedzialność za adapta

cję w przedsiębiorstwie każdego z jego nowo zatrudnionych bezpośrednich podwładnych, opra
cowuje dostosowany do indywidualnych potrzeb pracownika program adaptacyjny, oparty na 
wymaganiach danego stanowiska pracy, przedsiębiorstwa i konkretnej jednostki, monitoruje i wspie
ra rozwój pracownika poprzez regularne spotkania oceniające postępy i wyznaczające kolejne 
zadania; 

- członkowie zespołu, do którego dołączył nowy pracownik - mogą zrobić bardzo wiele dla przy
spieszenia procesu adaptacji nowego pracownika, wpływając na tworzenie przyjaznej atmos
fery, w której adepci mogą szybciej przystosować się do pracy w zespole, ważne jest, aby po
zostali członkowie zespołu byli zorientowani w programie adaptacyjnym nowego kolegi i współ
uczestniczyli w jego realizacji w miarę swoich możliwości; 

- przedstawiciele działu kadr i szkolenia - rolą działów kadr i szkolenia nie powinna być odpo
wiedzialność za przebieg procesu adaptacji, ale wspomaganie we wszystkich możliwych formach 
bezpośrednich przełożonych pracowników nowo zatrudnionych, w tym odpowiedzialność za orga
nizację i koordynację grupowych szkoleń adaptacyjnych, pomoc i doradztwo bezpośrednim prze
łożonym; 

- najbliższy kolega jako opiekun nowego pracownika- rola najbliższego kolegi z działu jest nie 
do przecenienia, sprowadza się do pomocy w zrozumieniu wszelkich niuansów i nieformalnych 
zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, opiekun może prowadzić tzw. szkolenie w trakcie 
pracy, ucząc nowego kolegę wielu umiejętności i przekazując mu na bieżąco informacje na te
mat wykonywanej pracy; 

- menedżer wyższego szczebla kierownictwa - osoba wyższego szczebla kierownictwa potrafi 
zaprezentować wizję celów i misji przedsiębiorstwa, może odpowiednio podkreślić pozycję bez
pośredniego przełożonego pracownika, może komentarze i pomysły nowo zatrudnionych wyko
rzystać do lepszego poznania własnej firmy, może wreszcie objąć rolę mentora przez cały okres 
jego kariery zawodowej; 

- przedstawiciel ze strony związków zawodowych - może w procesie adaptacji odegrać wiele 
ważnych ról, w tym w zakresie uświadomienia pracownikom wspólnych dla całego przedsię
biorstwa celów służących dobru klientów, interesantów, społeczności lokalnej , poszczególnych 
pracowników, wyjaśnienia swojej roli w ochronie interesów i praw pracowniczych, udziału w szko
leniach adaptacyjnych; 

- opiekunowie grup podczas szkoleń adaptacyjnych -powinni odgrywać kluczową rolę w pro
cesie adaptacji, szczególnie w szkoleniach grupowych i szkoleniach opartych na doświadcze
niu, w tym udzielanie szczegółowej instrukcji wykonywania pracy, która obejmuje ocenę aktu
alnej wiedzy uczącego się, zademonstrowanie sposobu wykonania tego zadania oraz stałą kon-
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trolę, umożl iwienie uczącemu się praktycznej nauki samodzielnego wykonania tego zadania, mo
nitorowanie postępów uczącego się. 

3. PRZYKŁADOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ADAPT ACJI ZAWODOWEJ 
W GÓRNICTWIE 

Problematyka wypadków przy pracy i oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do pracowników 
młodych i mało doświadczonych stanowi aktualne coraz ważniejsze zagadnienie w polityce ochro
ny pracy zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak w Polsce, m.in. publikacje, np. Studenski R. 
[lO], Milczarek M. [6], [7], Krause M. i Kuśmierczyk W. [5], Krause M . [3], [4] , oraz Internet, np. 
OSHA [8], PIP [9], CIOP [1]. 

Ważną rolę pełni Kampania informacyjna Europejs!G Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pra
cy 2006 pod hasłem "Młodzi pracownicy - bezpieczny start", poświęcona ludziom młodym i za
pewnieniu im bezpiecznego oraz zdrowego startu w życie zawodowe [8]. 

Grupy szczególnego ryzyka w górnictwie, które należy objąć specjalistycznym szkoleniem \\' za
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy to głównie: 
- pracownicy młodzi i mało doświadczeni; 

- pracownicy po przyuczeniu lub przekwalifikowaniu; 
- pracownicy po okresie dłuższej choroby lub przerwy w pracy; 
- pracownicy poszkodowani wskutek wypadków przy pracy; 
- pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne; 
- pracownicy wykonujący prace wymagające szczególnych kwalifikacji . 

Adaptację zawodową należy zorganizować w taki sposób, aby nowi pracownicy [10] : 
- nie mogli lub nie chcieli korzystać z niewłaściwych przyzwyczajeń lub postaw, które wykazują 

skłonność do podejmowania ryzyka oraz niechęć do stosowania przepisów i zasad bezpieczeń
stwa i higieny pracy; 

- dowiedzieli się, że obowiązkiem każdego pracownika jest wykonywanie wszystkich czynności 
zawodowych i niezawodowych z myślą o bezpieczeństwie własnym i wszystkich zatrudnio
nych w zakładzie; 

- nabyli przyzwyczajeń i postaw preferowanych przez kierownictwo nowego zakładu. 
Pracodawca powinien podejmować działania niezbędne do zapewnienia pracownikom nowo 

zatrudnionym szczególnej ochrony życia i zdrowia podczas pracy, w szczególności biorąc pod uwa
gę ryzyko wynikające m.in. z następujących przesłanek: 
- braku odpowiedniego doświadczenia; 
- braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń; 
- ograniczonych możliwości adaptacyjnych poszczególnych pracowników. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na stanowiska pracy i czynności charakteryzujące się pod
wyższonym ryzykiem ze względu na: 
- występowanie wypadków i zdarzeń niebezpiecznych; 
- zgłaszane uwagi przez inspektorów i pracowników; 
- okresowy lub doraźny charakter prac i czynności. 

Dopuszczenie pracowników nowo zatrudnionych do pracy może nastąpić na podstawie oceny 
ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy lub w razie istotnej 
zmiany warunków wykonywania pracy, uwzględniającej w szczególności: 
- organizację miejsc pracy i stanowisk pracy; 
- wyposażenie w maszyny i inne urządzenia techniczne; 
- organizację procesów pracy oraz ich wzajemne powiązania; 
- charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne; 
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formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy; 
zakres i poziom szkolenia oraz udzielanych instrukcji. 
Należy opracować procedurę (wytyczne, zasady) dotyczącą zapoznawania się pracowników no

wo ;.atrudnionych z wynikami oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy, a zwłaszcza z pracami 
i czynnościami zaliczonymi do kategorii podwyższonego ryzyka, w tym z pracami szczególnie nie
bezpiecznymi. 

Przykładowe prace stwarzające szczególne zagrożenie wypadkowe lub chorobowe, które mogą 
być zaliczone przez pracodawcę do kategorii prac podwyższonego ryzyka: 

prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymywania ru
chu zakładu pracy lub jego części; 
prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, np. zbiorniki. kanały, wnętrza urządzeń 
technicznych; 
prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, np . palnych i wybuchowych; 
prace na wysokości grożące upadkiem i w wykopach grożących zawaleniem; 

- prace w narażeniu na promieniowanie jonizujące; 

prace w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne; 
prace w narażeniu na czynniki biologiczne, np . zaliczone do 3 lub 4 kategorii zagrożenia; 
prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, np. ręczne podnoszenie i przenoszenie cięża
r6w. transport po schodach i pochylniach, prace załadunkowe i wyładunkowe; 
prace związane z dużym wysiłkiem psychicznym (umysłowym), stwarzające zagrożenie innym 
pracownikom i osobom, np. prace wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko 
po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach przymusu 
czasowego; 
prace i stanowiska pracy, na których występuje zwiększona liczba wypadków przy pracy, cho
rób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
Adaptacja zawodowa dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obej

muje trzy podstawowe etapy [lO]: 
- przygotowanie ludzi do przyjęcia nowego pracownika i nastawienie ich do udzielania mu po

mocy w przystosowaniu się do nowych warunków- obejmuje m.in. uprzedzenie zespołu o ma
jącym nastąpić przyjęciu nowego pracownika, przedstawienie posiadanej o nim informacji, prze
konanie członków zespołu, że swoim zachowaniem i stosunkiem do niego każdy wywiera 
wpływ na jego przyszłe postępowanie, przedstawienie zespołowi szczególnej roli pozytywnego 
przykładu, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów i zasad BHP w kształtowaniu postaw i przy
zwyczajeń, zobowiązanie członków zespołu do taktownego przeciwstawiania się i interwenio
wania w przypadku próby postępowania wbrew przepisom i zasadom BHP, przedstawienie go 
poszczególnym członkom zespołu; 

- przygotowanie miejsca pracy na przyjęcie nowego pracownika - polega na stworzeniu atmo
sfery oczekiwania na nowego pracownika tak, aby spotkał się on z materialnymi oznakami ocze
kiwania, np. dla pracowników na stanowiskach robotniczych w postaci m.in. wolnego miejsca 
w szafce ubraniowej, oczekujących go narzędzi, środków ochrony indywidualnej, instrukcji sta
nowiskowej, a dla pracowników administracyjno-biurowych m.in. w postaci biurka, krzesła, dłu
gopisu, notatnika, zbioru materiałów i instrukcji, z którymi należy się zapoznać w pierwszym 
dniu pracy; 

- przygotowanie nowego pracownika do pracy w nowym otoczeniu - zakłada udzielenie infor
macji nowemu pracownikowi o zakładzie pracy, o oczekujących go zadaniach i związanych z nimi 
pracach, o możliwościach rozwoju zawodowego, o specyfice ryzyka zawodowego (czynniki me
chaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne), na jakie będzie narażony przy wy
konywaniu poszczególnych prac i czynności, oraz o sposobach jego eliminacji i ograniczania 
(środki techniczne, środki ochrony zbiorowej, środki organizacyjne, środki ochrony indywidualnej) . 
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Podstawowe zasady adaptacji zawodowej w zakładach górniczych dotyczące pracowników za
trudnionych na stanowiskach robotniczych są ogólnie znane, nie ma natomiast w literaturze wyty
cznych dla tzw. stanowiska stażysty, czyli stanowiska pracy osób kierujących pracownikami, do 
czasu uzyskania zatwierdzenia właściwego organu nadzoru górniczego, np . absolwenci studi6w 
wyższych i studiów podyplomowych. 

Stażysta to osoba odbywająca staż, który może być rozumiany następująco: 
próbny okres pracy, objęcie określonego stanowiska pracy; 

- czas zdobywania doświadczenia, okres wykonywania pracy; 
- okres czasu po podjęciu pracy, poprzedzający samodzielne objęcie określonego stanowiska pracy. 

W trakcie stażu stażysta nie podejmuje żadnych decyzji, natomiast podstawowym jego zada
niem jest możliwie jak najlepsze zapoznanie się ze specyfiką pracy wykonywanej w poszczegl\1-
nych jednostkach organizacyjnych, np. działach, oddziałach, komórkach. 

Podstawowe dokumenty związane z adaptacjązawodową na stanowisku stażysty to [5] : 
- Harmonogram stażu pracy dla stanowiska stażysty- terminy, zakres tematyki , osoby odpowie

dzialne w poszczególnych jednostkach. 
Zakres czynności dla stanowiska stażysty- zależność służbowa, zakres uprawnień , zakres od
powiedzialności, zakres czynności i obowiązków. 

- Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska stażysty- lokalizacja stanowiska pracy, opis 
czynności, wykaz zagrożeń, poziom ryzyka, plan działań profilaktycznych. 

- Karta szkolenia dla stanowiska stażysty - terminy, sprawozdania z realizacji Harmonogramu 
stażu pracy, potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Karta szkolenia wstępnego), zapoznanie z dokumentacją na temat wyników oce
ny ryzyka zawodowego (Karta oceny ryzyka zawodowego), potwierdzenie kierownika jednust
ki lub osoby przez niego upoważnionej . 

Przykładowe elementy adaptacji zawodowej dla stanowiska stażysty to [5]: 
- załatwienie formalności związanych z przyjęciem do pracy, odpowiedzialny Dział Kadr; 

wykonanie szczegółowego harmonogramu stażu pracy (w zależności od specjalności), odpo
wiedzialny Opiekun Stażystów; 
przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktaż 
ogólny), odpowiedzialny Dział Szkolenia; 
opracowanie zakresu czynności dla stanowiska stażysty, v,nz z kartą oceny ryzyka zawodowe
go, odpowiedzialny Kierownik Działu Kadr i Kierownik Działu BHP; 
zapoznanie z pracą w poszczególnych Działach (instruktaż stanowiskowy), zgodnie z hanna
nogramem stażu pracy, odpowiedzialny Kierownik Działu. 
W celu identyfikacji problemów związanych z aktualnym stanem adaptacji zawodowej w gór

nictwie można wykorzystać m.in. następujące źródła informacji (np. dla potrzeb techniki ankiety 
i wywiadu): 

nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych i średnich o profilu górniczym; 
nauczyciele i studenci uczelni technicznych o profilu górniczym; 
osoby dozoru i stażyści w zakładach górniczych; 
inspektorzy i specjaliści nadzoru górniczego. 
W związku z tym zostały zebrane i opracowane wytyczne dotyczące adaptacji zawodowej w gl)r

nictwie, a następnie przygotowane i przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów wybra
nych specjalności górniczych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwi
cach. W badaniach wzięli udział studenci czwartego i piątego roku specjalności: technika eksplo
atacji i zagospodarowanie odpadów, budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. automatyka 
i elektroenergetyka w górnictwie, organizacja i ekonomika górnictwa. 

W następnym etapie zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów i nauczycieli 
w wybranych technikach górniczych oraz stażystów i osób dozoru w wybranych zakładach górni-
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czych. Na podstawie badań literaturowych i ankietowych oraz konsultacji ze specjalistami z zakre
su szkolenia i edukacji będzie można zaproponować praktyczne wytyczne dotyczące programów 
adaptacyjnych i szkoleń adaptacyjnych, z uwzględnieniem wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w górnictwie. 

Najważniejsze wnioski wynikające z pilotażowych badań wśród studentów przedstawiały się 
następująco. 

Negatywne wnioski dotyczące organizacji adaptacji zawodowej: 
- W trakcie zajęć na studiach nie była poruszana problematyka adaptacji zawodowej- ponad 2/3 

respondentów. 
- Okres trwania adaptacji podczas praktyki lub stażu był za krótki- prawie 1/2 respondentów. 
- Oczekiwania studenta dotyczące adaptacji nie zostały wyrażone- ponad 1/2 respondentów. 
- Oczekiwania studenta dotyczące adaptacji nie zostały uwzględnione- ponad 2/3 respondentów. 
- Brak uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu adaptacyjnym- ponad 2/3 respondentów. 
- Brak opracowania lub dostępności materiałów szkoleniowych związanych z adaptacją- ponad 

2/3 respondentów. 
- Brak zobowiązania studenta do prowadzenia dokumentacji związanej z adaptacją- ponad 3/4 

respondentów. 
- Brak opracowania lub zapoznania z indywidualnym programem adaptacyjnym- ponad 112 res

pondentów. 

Pozytywne wnioski dotyczące organizacji adaptacji zawodowej: 
- Oceniona pozytywnie została praca opiekuna praktyk zawodowych na uczelni- ponad 3/4 res

pondentów. 
- Oceniony pozytywnie został zakład podczas odbywania praktyki lub stażu - prawie 90% res-

pondentów. 
- Opiekun praktyki lub stażu w zakładzie był kompetentny i dostępny- ponad 3/4 respondentów. 
- Oceniona pozytywnie została współpraca studenta z opiekunem- ponad 3/4 respondentów. 
- Ocenione pozytywnie zostały kontakty studenta z przełożonymi -ponad 90% respondentów. 
- Ocenione pozytywnie zostały kontakty studenta ze współpracownikami - ponad 90% respon-

dentów. 
- Student został zapoznany z informacjami o zakładzie i jednostkach organizacyjnych -prawie 

90% respondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami o podstawowych celach i zadaniach do realizacji -

ponad 3/4 respondentów. 

Wnioski dotyczące zakresu szkoleń i instruktaży w dziedzinie BHP: 
- Student został zapoznany z informacjami na temat podstawowych przepisów i zasad BHP -

100% respondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami na temat przepisów ochrony przeciwpożarowej -po

nad 90% respondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami na temat udzielania pierwszej pomocy - ponad 3/4 res

pondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami na temat zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego- po

nad 3/4 respondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami na temat niebezpiecznych maszyn i urządzeń- ponad 

3/4 respondentów. 
- Student został zapoznany z informacjami na temat prac szczególnie niebezpiecznych - ponad 

2/3 respondentów. 
- Student nie został zapoznany z informacjami na temat badań i pomiarów czynników środowis 

ka pracy- ponad 112 respondentów. 
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- Student nie został zapoznany z informacjami na temat wyników analizy chorób zawodowych -
ponad 1/2 respondentów. 

- Student nie został zapoznany z informacjami na temat wyników analizy wypadków przy pracy 
-prawie 1/2 respondentó w. 
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Staff Induction in Mining for N eed o f Requirements 
of Occupational Safety and Health 

In connection with deficiency o f skilled staffand engagement of new workers to work in mines has 
been come into existence problemsof staff induction in mining. Young and inexperienced workers 
has been established specific group of staff, which she should to have reference into following guide
lines: education in range of occupational safety and health, training and lifting of persona! quailfi
cation, analysis of accidents at work, occupational risk evaluation. In this paper has been presented 
following issues: rules and range of staff induction in min ing, example guidelines for prograrus of 
staff induction, example guidelines for staff induction in mining, results of studies realised among 
studen ts o f Faculty o f Mining and Geology o f Technical University o f Silesia. 
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Metoda badania wypadków w górnictwie 

Sławomir Bogacki 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono metodę badania wypadków przystosowaną dla gór
nictwa. Oparta jest ona na założeniach energetycznego modelu wypadku oraz założeniach amery
kańskiej metody A WIP. Zastosowane w metodzie wartościowanie przyczyn oraz analiza dostęp
ności i stosowania zabezpieczeń pozwala m.in. na ustalenie udziału odpowiedzialności za powsta
nie wypadku, co ma istotne znaczenie w profilaktyce. Gromadzenie danych wypadkowych oraz prze
prowadzanie analiz i statystyk real izuje się za pomocą programu komputerowego, opracowanego 
dla tej metody. 

SŁOWA KLUCZOWE: Badanie wypadków, wartościowanie przyczyn, analiza zabezpieczeń fizy
cznych 

l. WSTĘP 

Zasadniczym celem badania wypadków jest prewencja. czyli wyciąganie wniosków, aby nie do
puścić do kolejnych wypadków wywołanych tymi samymi przyczynami. System prewencji wynika 
z istoty (modelu) powstawania wypadku, na bazie którego oparty jest również sposób badania wy
padku, raportowania, gromadzenia danych według odpowiedniej klasyfikacji, po to aby wyciągać 
wnioski na postawie analizy zebranych danych. Decyzja o rodzaju działaó profilaktycznych może 
być podjęta na podstawie badania pojedynczego zdarzenia lub na podstawie wyników badaó wy
padków, jakie zdarzyły się w określonym przedziale czasowym w danym przedsiębiorstwie. 

Wyniki analizy danych dotyczących wypadków służą efektywnemu zarządzaniu bezpieczeń

stwem pracy [5], [7]. Bez rzetelnych i pełnych informacji o zagrożeniach i ryzyku trudno jest mó
wić o sprawnie funkcjonującym systemie. Dlatego przedsiębiorstwo musi zorganizować dopływ 
potrzebnych informacji. 

Informacje potrzebne do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pra
cy dotyczą: 
- zakłóceń w funkcjonowaniu systemu (odstępstwa, zdarzenia wypadkowe i wypadki); 
- sfery przewidywania i ostrzegania (analiza zagrożeń i oceny ryzyka); 
- monitorowania systemu (wskaźniki i audyty bezpieczeństwa pracy). 

Potrzeba opracowania nowej metody badania wypadków w górnictwie związana jest z dwoma 
zjawiskami: 
- Aby gromadzone dane dotyczące wypadków były użyteczne dla planowania działań korygu

jących, stosowane klasyfikacje okoliczności wypadków muszą uwzględniać specyfikę przedsię
biorstwa. Dane dotyczące miejsca zdarzenia, przyczyny, niebezpiecznego zdarzenia oraz czyn
ności , w trakcie której wydarzył się wypadek muszą być właściwe dla określonej branży. Infor
macje zawarte w danych statystycznych GUS mają tak wysoki stopień uogólnienia, że na po
ziomie zakładów pracy są nieprzydatne. 
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- Ani protokół ustalenia przyczyn wypadków, ani statystyczna karta wypadku nie wymuszają opi
su sekwencji wydarzeń wedle jakiegoś przyjętego modelu. Brak jest procedury ustalania przy
czyn i okoliczności wypadków [8], [9]. 

2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTEJ METODY BADANIA WYPADKÓW 

Opracowany model badania wypadków w kopalniach węgla kamiennego, oparty został na założe
niach energetycznego modelu wypadku według którego, aby powstał wypadek, człowiek musi zo
stać poddany działaniu szkodliwej energii [6]. Wypadek następuje podczas niekontrolowanego prze
pływu energii od zagrożenia do obiektu (człowieka) przy braku szeroko rozumianych barier. Wy
korzystano również elementy metody A WIP (Analiza Wypadków i Identyfikacja Problemów) [2], [3], 
która obejmuje badanie dwóch obszarów zagrożenia bezpieczeństwa: warunków fizycznych miejs
ca pracy i zachowania pracowników w miejscu pracy. 

Przy opracowywaniu metody badania wypadku przyjęto następujące założenia: 
- Wypadek jest traktowany jako konsekwencja wystąpienia niesprawności w fizycznym zabez

pieczeniu pracownika przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego. 
Dysfunkcje zabezpieczeń fizycznych są przyczynami wypadków. 

- Analiza wypadku opiera się na analizie zabezpieczeń fizycznych - ich typu oraz ich dostęp
ności dla pracowników. 
Metoda jest opracowana z myślą o wykorzystaniu jej w górnictwie, dlatego też okoliczności 
wypadku opisuje się używając klasyfikacji branżowych . 

Metoda umożliwia analizę pojedynczego wypadku lub grupy wypadków. 
- Badanie oraz dokumentowanie okoliczności wypadków wspomagane jest przez program kom

puterowy, który ułatwia tworzenie zestawień i statystyk. 
Model ten obejmuje trzy fazy powstawania wypadku (rys. l). 
l. Faza przedwypadkowa opisuje środowisko pracy: wykonywaną czynność, organizację pracy 

i jej sposób wykonywania (zabezpieczenie czasoprzestrzenne) oraz zagrożenia występujące w śro
dowisku pracy i sposób ich zabezpieczenia. Faza ta opisuje przyczyny pośrednie powstania urazu 
pracownika (przyczyny 3 i 2 stopnia pośredniości). 

II. Faza odchyleń i powstawania szkód. W fazie tej opisywane jest niebezpieczne zdarzenie, bę
dące przyczyną bezpośrednią urazu oraz przyczyny pośrednie (l stopień pośredniości) związane 
z wystąpieniem inicjału, wejścia pracownika w obszar oddziaływania szkodliwej energii bądź też 
dysfunkcji zabezpieczeń . 

li/. Faza skutków. Uwzględnia rodzaj wypadku- lekki, c iężki, śmiertelny i zbiorowy. W mode
lu tym uwzględniono cztery typy zabezpieczeń, które zależnie od analizowanego przypadku, po
winny oddzielać pracownika od źródła szkodliwej energii. Jeżeli dochodzi do urazu oznacza to , iż 
pracownik nie był chroniony, odpowiednim do rodzaju energii , zabezpieczeniem. Flanując działa
nia profilaktyczne należy skupić uwagę na dostosowaniu odpowiedniego typu zabezpieczenia do 
rodzaju zagrożenia. 

Przedstawiona metoda analizy wypadków ma na celu uzyskanie informacji w związku z nastę
pującymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania działań profilaktycznych: 
- Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w trakcie wykonywania określonej czynności i która 

grupa pracowników (dozór- pracownicy fizyczni) jest odpowiedzialna za zaistniałe wypadki? 
- Ja ki e niebezpieczne zdarzenia są najczęstszymi przyczynami urazów pracowników, jakimi przy

czynami są one wywołane i w jakich miejscach pracy? 
Jakiego rodzaju zabezpieczenia fizyczne powinny były być użyte w celu zapobieżenia wypad
kom powstających w wyniku określonych przyczyn? 

- Podczas wykonywania których czynności wymagane jest użycie jakiego rodzaju zabezpieczeń 
fizycznych w celu wyeliminowania wypadków wywołanych określonymi przyczynami? 
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Rys. l. Diagram modelu badania wypadku 
Figure l. Diagram of the accident-researching model 

Na podstawie ustaleń związanych z typem zabezpieczenia, jakie powinno być użyte w celu za
pobieżenia wypadkowi, oraz dostępności tego zabezpieczenia otrzymujemy informację na temat 
udziału odpowiedzialności w zaistniałych wypadkach. Odpowiedzialność jest tutaj uwzględniana 
wyłącznie w aspekcie ukierunkowywania działań profilaktycznych. 

Potrzeba określenia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia jest istotną sprawą w określaniu 
kierunków profilaktyki wypadkowej. Prawodawstwo [4], [8], [9] oraz wewnętrzne przepisy zakła
dów górniczych nakładają na osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialność za bezpieczne 
organizowanie pracy oraz pouczenie pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy. 
Dlatego też przyczyny wypadków, które miały miejsce z winy dozoru ruchu mają inny "ciężar ga
tunkowy", ponieważ wynikają z błędów tkwiących w tych elementach struktury przedsiębiorstwa, 
które są odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w zakładzie górniczym. W związku z tym, przy
czyny takich zdarzeń wypadkowych podlegają innym działaniom profilaktycznym niż te, których 
źródłem był błąd pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. 
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Uzupełnienie analizy wypadku o klasyfikację branżową przyczyn, lokalizacji miejsca zdarzenia, 
realizowanej czynności oraz rodzaju niebezpiecznego zdarzenia, pozwoli na uzyskanie informacji 
potrzebnych do ukierunkowania działań profilaktycznych. Ocena ta oparta jest na analizie retro
spektywnej - analizie dokumentacji wypadkowej zakładu górniczego. Uzyskane wyniki stanowią 
bazę wiedzy na temat dysfunkcji występujących w danym zakładzie górniczym oraz przyczyn wy
padków ciężkich i śmiertelnych w pozostałych kopalniach. 

3. PROCEDURY REALIZACYJNE METODY 

W przyjętej metodzie badawczej wyróżnione zostały podstawowe etapy: 
- Określenie obszaru badań oraz skład zespołu ekspertów. 

Identyfikacja typów zabezpieczeń. 
Określenie udziału poszczególnych przyczyn. 
Klasyfikacja wypadku pod kątem rodzaju zdarzenia. miejsca oraz rodzaju czynności. w trakcie 
wykonywania której, dany wypadek miał miejsce. 
Sformułowanie wniosków na podstawie opracowanych statystyk danych wypadkowych w przy
jętym horyzoncie czasowym. 

3.1. Określenie obszaru badań oraz składu zespołu ekspertów 

Aby wyniki tej analizy były wiarygodne, a tym samym użyteczne do ich interpretacji oraz for
mułowania wniosków końcowych, osoby ją przeprowadzające muszą być ekspertami w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Mogą to być: kierownicy oddziałów, pracownicy dozoru, pra
cownicy służb BHP, społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele nadzoru zewnętrznego (OUG, PIP) 
lub przedstawiciele środowisk naukowych i zawodowych (Politechnika Śląska, AGH, GIG i SiTG). 

Każde zdarzenie wypadkowe niesie informację, iż pewien element procesu produkcji jest wa
dliwy i należy podjąć kroki w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie on stwarza. Dysponując da
nymi wypadkowymi z pewnego okresu, zakładu lub całej branży jesteśmy w stanie określić gdzie 
leżą problemy, które skutkują wypadkami. Z pewnością nie są to wszystkie problemy związane z bez
pieczeństwem pracy, jednakże należy je wyeliminować w pierwszej kolejności, ponieważ już teraz 
stanowią one realne zagrożenie, przynosząc wymierne szkody w postaci urazów pracowników lub 
awarii wyposażenia technicznego zakładu. 

Obszarem badań są wypadki mające miejsce w zakładzie górniczym w pewnym okresie czasu 
(dwa, trzy lub cztery lata). Przyjęte ramy czasowe powinny zapewniać odpowiednią, reprezentatyw
ną ilość wypadków, na podstawie analizy których, uzyskać można wiarygodne wyniki. Wypadki 
w pojedynczym zakładzie górniczym to w dużej większości wypadki lekkie (powodujące czasową 
niezdolność do pracy [9]) . Ilość wypadków ciężkich i śmiertelnych jest zbyt mała , aby móc zaob
serwować charakterystyczne okoliczności związane z powstawaniem tych wypadków. Skutki finan
sowe, moralne i społeczne wypadków ciężkich i śmiertelnych są tak duże, że istnieje również po
trzeba analizy przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich z calego górnictwa węglowego . Te dwie 
grupy wypadków różnią się znacznie przyczynami ich powstawania oraz rodzajem czynności, w trak
cie wykonywania których, dochodziło do wypadku, a co za tym idzie, udziałem odpowiedzialności 
za ich zaistnienie oraz charakterem zabezpieczeń fizycznych, które mogły zapobiec analizowanym 
wypadkom. 

3.2. Identyfikacja typów zabezpieczeń 

Analizując zdarzenie wypadkowe należy je traktować jako konsekwencję wystąpienia niedoskona
łości w fizycznym zabezpieczeniu pracownika przed szkodliwym działaniem środowiska zewnę
trznego. Należy określić, które z zabezpieczeń i w jakim stopniu nie spełniło swojego zadania przy
czyniając się tym samym do zaistnienia wypadku. 
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Tworzenie statystyk odbywa się w kilku krokach: 
najpierw określamy kryterium wg którego chcemy wyszukać dane (np . czynność); 
następnie w obrębie określonego kryterium wybieramy czynność (np. transport przenośnikami); 
kolejnym krokiem jest określenie przedziału czasowego, którego ma dotyczyć zestawienie (czyn
ność- transport przenośnikami- 1999-2003); 
ostatnim krokiem jest wybór rodzaju informacji , jaki chcieliśmy otrzymać w tabeli wynikowej. 
Wynikiem działania kwerendy jest zestawienie tabelaryczne informacji o wypadkach o założonych 

wcześniej kryteriach oraz wyliczenie wskaźników udziałów poszczególnych typów zabezpieczeń. 

WNIOSKI 

Zebrana i statystycznie ujęta informacja ilościowa i jakościowa, dotycząca wypadków przy pntL'Y 
w zakładzie górniczym, stanowi wyznacznik sprawności funkcjonowania systemu zarządzania Bl-IP 
oraz wskazuje kierunki usprawniających działań profilaktycznych. Zaproponowana nowa metoda 
badania wypadków w górnictwie daje możliwość opisu przebiegu wypadków oraz jednoznacznego 
ewidencjonowania i wartościowania poznawanych przyczyn. Ustala ona kolejność zbierania infor
macji wyjaśniającej powstanie wypadków oraz klasyfikuje zdarzenia przyjęte za przyczyny wy
padków. 

Praktyczne stosowanie metody badania wypadków w zakładzie górniczym ułatwia zapropono
wana aplikacja bazy danych, przy użyciu której , pracownicy służb BHP mogą gromadzić dane o wy
padkach oraz przetwarzać je w dane decyzyjne, optymalizujące prewencję wypadkową. W refera
cie zostaną przedstawione wyniki badania dwóch grup wypadków, przy użyciu tej metody. Bada
nia te dostarczają szczegółowych informacji dotyczących przyczyn i okoliczności powstawania wy
padków w wybranej kopalni oraz wypadków ciężkich i śmiertelnych zaistniałych w ostatnich latach 
w polskich kopalniach węgla kamiennego. Informacje te stanowią bazę wiedzy na temat dysfunkc p 
elementów systemu pracy danego zakładu górniczego oraz innych kopalń [l]. 
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The Researching Metbod of Mining Accidents 

The paper presents the method of accidents researching adapted for mining engineering. It is based 
on both the assumptions o f power energy model o f accidents and the American method A WIP. T he 
evaluations of causes. which have been used in the method, as well as the analysis of availability 
and usage of safeguards allow stating the share of responsibility for accident occurrence, which are 
essentials in accidents prevention. Collecting accidents data and carrying analysis and statistics is 
done by means of a computer program, which has been elaborated for this method. The results of 
accident analysis done in a selected mining company are presented. 

Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Hebda 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20 grudnia 1994 roku w sprawie opa
kowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 365 31.12.1994 p. 10) . 
Struktura poszczególnych dyrektyw jest podobna. Zawierają one zarówno definicje pojęć stoso

wanych w danym akcie prawnym, jak również określenie zakresu stosowania dyrektywy. Dyrekty
wy wyznaczają z reguły cele, pozostawiając do decyzji państw członkowskich sposób ich osiągnię
cia, stąd konieczna jest ich transpozycja do prawa krajowego. Natomiast rozporządzenia są aktami 
prawnymi, które działają wprost w państwach członkowskich i dlatego nie muszą być transpono
wane do prawa krajowego (wyjątek stanowią przepisy objęte okresami przejściowymi) . 

Główne postanowienia znowelizowanej dyrektywy ramowej, której założenia mają być wdro
żona do polskiego ustawodawstwa w terminie do 1.05.2008 roku obejmują następujące obszary: 
- Ustanowienie definicji podstawowych pojęć, w tym odpadów (art. l) [8]: 

a) odpady oznaczają wszystkie substancje lub przedmioty nal eżące do kategorii określonych 
w załączniku I dyrektywy ramowej, które ich posiadacz usuwa lub, do których usunięcia zo
stał zobowiązany; 

b) producent oznacza dowolny podmiot, którego działalność powoduje produkcję odpadów 
lub/i dowolny podmiot zajmujący się przetwarzaniem wstępnym, mieszaniem bądź innymi 
czynnościami prowadzącymi do zmiany postaci lub składu tych odpadów; 

c) gospodarka oznacza zbieranie, transportowanie, odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpa
dów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowa
nie z miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

- Ustanowienie listy odpadów tzw. Europejski Katalog Odpadów (Decyzja Komisji 2000/5532/WE). 
Ustanowienie hierarchii działań w zakresie gospodarki odpadami, (art. 3 i 4). 
Wprowadzenie zasady samowystarczalnośc i w zakresie unieszkodliwiania odpadów, zobowią
zanie Państw członkowskich do ustanowienia zintegrowanej i wystarczającej sieci zakładów do 
unieszkodliwiania odpadów, (art. 5). 
Zobowiązanie państw członkowskich do wyznaczenia władz odpowiedzialnych za wprowadza
nie w życie postanowień dyrektywy (art. 6) . 
Zobowiązanie do opracowania planów gospodarki odpadami (art. 7). 
Wprowadzenie obowiązku wydawania pozwoleń (lub rejestracji) na funkcjonowanie obiektów 
prowadzących operacje polegające na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów (art. 9-11) . 

- Wprowadzenie obowiązku rejestracji przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i transpor
tem odpadów (art. 12) . 

- Wprowadzenie wymogu kontroli funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami przez kompe
tentne władze (art. 13). 
Zobowiązanie przedsiębiorców do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 14). 
Przyjęcie zasady "zanieczyszczający płaci" (art. 15). 
Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań w zakresie realizacji dyrektywy (art. 16). 
Elementami uzupełniającymi system prawny gospodarki odpadami w Unii Europejskiej sądy-

rektywy i rozporządzenia obejmujące: odpady specyficzne (odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, 
palichlorowane dwufenyle i polichlorowane trójfenyle, dwutlenek tytanu, baterie i akumulatory oraz 
osady ściekowe), instalacje (istniejące i nowe zakłady spalania odpadów komunalnych, zakłady spa
lania odpadów niebezpiecznych oraz składowiska) , jak również problematykę transgranicmego prze
lnieszczania odpadów. 

2.3. Warunki dopuszczenia pyłów przemysłowych do prac dołowych w kopalniach 
ze względu na ich wpływ na ludzi i środowisko 

Gospodarcze wykorzystanie pyłów przemysłowych do prac dołowych na kopalniach obwarowane 
jest wieloma ograniczeniami formalno-administracyjnymi i technicznymi. Jednym z kryteriów oce-
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ny przydatności pyłu przemysłowego do wykorzystania jest jego uciążliwość, rozumiana jako uciąż
liwość ekologiczna [l]. Jest ona limitowana m.in . przez regulacje normalizacyjne, zapisane w Pols
kiej Normie PN-93/G-11010 "Górnictwo. Materiał do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i ba
dania". Drugim kryterium przydatności jest tzw. aspekt BHP, czyli aspekt szkodliwości pyłów prze
mysłowych dla ludzi się z nimi stykających. 

Procedura uzgodnień dopuszczenia odpadu w tym pyłów przemysłowych do wykorzystania 
w pracach dołowych wymaga okresowo (średnio, co kwartał) badania próbki pyłów lub odpadów 
przez wyspecjalizowaną w tym zakresie jednostkę, tj . np. INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW 
U PRZEMYSŁOWIONYCH w Katowicach czy GIG. 

Próbki do badania zobowiązane jest dostarczyć przedsiębiorstwo zainteresowane ich utyliza
cją, a zakres ich badań powinien obejmować: 
- badanie podstawowych własnośc i fizycznych i chemicznych istotnych dla oceny przydatnośc i 

pyłów do wykorzystania w procesach dołowych; 
- badanie wymywalności substancji rozpuszczalnych, zawartych w pyłach (test ekstrakcji wod

nej) ; 
- badanie toksyczności, przeprowadzając test wymywalności; 
- badanie radioaktywności. 

3. PYŁ Y PRZEMYSŁOWE W KWK ,,POKÓJ" 

3 .l . Sposoby wykorzystania i zagospodarowania pyłów przemysłowych w wyrobiskach gómic::.ych 

Przetworzone pyły dymnicowe wykorzystywane są w warunkach górniczych KWK .,Pokój" naj
cz.;ściej do profilaktyki przeciwpożarowej, w celu wypełniania i uszczelniania zrobów ścian zawa
lowych bądź zbędnych wyrobisk korytarzowych. W takim przypadku wypełnianie zrobów miesza
niną wodno-pyłową odbywa się przy pomocy rurociągów podsadzkowych, których wyloty skiero
wane są do przestrzeni zawałowej. 

Technologie podsadzania ścian i wypełniania zrobów dla poszczególnych wyrobisk opracowa
ne są z uwzględnieniem lokalnych warunków górniczo-geologicznych i wymogów ochrony powierz
chni . Uwzględniają one także sposoby bezpiecznego usuwania stanów awaryjnych na rurociągach 
jah. również postępowania w sytuacjach nietypowych [9]. 

Instalacja do wytwarzania i podawania mieszaniny pyłów elektrownianych z wodą w KWK ,,Po
kój" składa się z układu umożliwiającego odbiór pyłów z cystern samochodowych jedno lub dwu
komorowych i usytuowana jest na placu składowym przy szybie ,,Lech I" w odległości około 50 m 
od budynku zmywczego, którego urządzenia przystosowane są do opuszczania mieszanin podsadz
kowych do wyrobisk dołowych. Rozładunek cystern odbywa się pneumatycznie przy użyciu sprę
żonego powietrza o ciśnieniu 0,2 MPa. Istnieje również możliwość podawania pyłów z dwóch si
losów będących elementami ciągu technologicznego, usytuowanych w odległości 3,5 m od wanny 
zmywczej. W tym przypadku pył przedostaje się do komory mieszania grawitacyjnie poprzez kró
ciec <)llOO mm wyposażony w zasuwę klinową, zabudowany w dolnej stożkowej części silosu i prze
wód elastyczny o tej samej średnicy. 

Zasadą jednak jest, że odpady elektrowniane wykorzystywane do podsadzki nie są magazyno
wane na terenie kopalni. Zamawianie pyłów odbywa się z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a prze
ci.;tna ilość zamawianych pyłów to 25 cystern na dobę . Masa pyłów w jednej cysternie wynosi śred
nio :20-30 Mg. 

3.2. Rodzaje i ilości stosowanych pyłów przemysłowych oraz wynikające z nich zagrożenia 

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej, do wypełnienia i doszczelniania zrobów zawałowych 
ścian oraz doszczelniania rejonów po zakończeniu eksploatacji kopalnia ,,Pokój" wykorzystywała 
w 2005 roku ponad 126 276 Mg pyłów przemysłowych. 
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4. OCENA RYZYKAZAWODOWEGO W ODDZIALE PODSADZKI PROFILAKTYCZNEJ 

W KWK ,,Pokój" za całokształt spraw związanych z gospodarką odpadami i pyłami dymnicowymi 
odpowiedzialny jest Dział Wentylacji kierowany przez Głównego Inżyniera Wentylacji. Realizacją 
prac związanych z lokowaniem pyłów zajmuje się jeden z oddziałów wentylacji - Oddział nr 30 
zwany potocznie "Oddziałem podsadzki profilaktycznej". W oddziale tym zatrudnionych jest, na 
co dzień, w systemie trójzmianowym 50 pracowników o kwalifikacjach przodowego. monitorzysty, 
ślusarza, podsadzkarza i górnika plus 3 osoby dozoru. Lokowanie pyłów odbywa się na zmianie A 
i D . Zmiana B przeznaczonajest na konserwacje. budowy rurociągów oraz tam podsadzkowych. 

W związku z procesem podsadzania w oddziale 30 wygenerowano 6 grup stanowisk pracy (ta
bela 4), na których w celu określenia potencjalnych uciążliwości i zagrożeń przeprowadzono szcze
gółową analizę ryzyka zawodowego. 

Tabela 4. Zatrudnienie pracowników w oddziale podsadzki protilaktycznej 
na poszczególnych zmianach roboczych [9] 

1 f k · d. · f b knr d. ·d k 1 ·r [91 Table 4. Employment o wor -ers m tstnet o prcventtve a c 1 mg on t n 1v1 u a wor mg s 11 ts . 

Stanowisko pracy 
Zmiana A Zmiana B Zmiana D 

Razem 6'0+1400 1400+2100 23007630 

Obsługa urządzeil do wytwarzania 4 l 4 9 
mieszaniny pyłów z wodą 
Obserwacja rurociągu w trakcie podsadzania 5 - 5 lO 
Przygotowanie wyrobiska do podsadzania 

3 5 - 8 
(transport materiałów, budowa tam podsadzkowych) 
Transport, wymiana, montaż 

4 4 4 12 
i demontaż rur podsadzkowych 
Konserwacja rurociągów podsadzkowych 
(wymiana uszczelek, kontrola zakn,;tów 

4 3 4 11 
oraz prawidłowej zabudowy i prawidłowego 
podwieszenia rurociągu, obracanie rurociągów) 

Dozór l l l 3 
Razem 21 14 18 53 

4.1. Ocena ryzyka zdrowotnego 

Analiza oddziaływania pyłów dymnicowych na człowieka na stanowiskach pracy KWK ,,Pokój" 
przeprowadzona została w oparciu o tzw. ocenę ryzyka zdrowotnego metody Folitechniki Śląskiej, 
uwzględniającą oddziaływanie szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy na organizm 
ludzki [5]. Analiza ta, pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego narażenia i je
go następstw. Fazwala także ustalić, w jakim stopniu dany czynnik środowiska pracy może być nie
bezp ieczny dla zdrowia lub życia ludzi, a także wskazać ilu osób dane zagrożenie dotyczy i jakie 
działania oraz środki profilaktyczne należy podjąć, aby ograniczyć istniejący poziom ryzyka. 

Szacowanie ryzyka zdrowotnego wg metody algorytmu zaproponowanego przez Folitechnikę 
Śląską [ 4], polegało na określeniu ryzyka, które jest funkcją czterech parametrów: prawdopodo
b i eństwa wystąpienia zagrożel'l narażeń (P), czasu ich ekspozycji (E), liczby narażonych osób (L), 
prawdopodobieństwa strat wskutek narażenia (S), co można zapisać wzorem l: 

R =f (P, E, L, S) (l) 

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zdrowotnego metodą Folitechniki Śląskiej można za
uważyć , i ż spośród 5 stanowisk pracy związanych z lokowaniem pyłów w podziemnych wyrobis-
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kach za najbardziej zagrożone z uwagi na możliwość kontaktu z pyłem zarówno w postaci lotnej 
jak i ciekłej uznano stanowisko "Obsługa urządzenia do wytwarzania mieszaniny pyłów z wodą" 
oraz stanowisko "Obserwacja rurociągu w trakcie podsadzania". 

W pierwszym przypadku stężenie pyłu w powietrzu na stanowisku pracy kilkukrotnie przekra
cza dopuszczalne normy, co znacznie utrudnia proces oddychania, a odczyn alkaliczny pyłów nie
rzadko powoduje podrażnienie błon śluzowych i spojówek oczu. Sam proces mieszania pyłów z wo
dą na tym stanowisku stwarza dalsze zagrożenie powodujące podrażnienia lub nawet oparzenia skó
ry w wyniku kontaktu jej z wodnym roztworem zmulanych pyłów. Dodatkowo zmienne warunki kli
matyczne, przemoczona odzież i śliska powierzchnia mostów zmywczych zwiększają to zagroże

nie. W związku z powyższym wszelkie instrukcje czy opisy technologiczne procesów wykorzysta
nia pyłów powinny zawierać informacje, że pyły te mają charakter alkaiczny i odpowiednie wyty
czne stosowania środków ochrony osobistej (okulary, osłony. rękawice, środki uniemożliwiające kon
takt pyłów ze skórą, itd.) jak i wytyczne dotyczące sposobu postępowania na wypadek bezpośred
niego kontaktu pyłów z ciałem człowieka. 

W drugim przypadku, tj . na stanowisku pracy związanym z "obserwacją rurociągu" zagrożenie 
potęguje się w sytuacjach awaryjnych, kiedy zachodzi potrzeba usuwania tzw. "wybić" , czyli nie
szczelności na rurociągu podsadzkowym będącym pod ciśnieniem. Prace te mają na celu niedopu
szczenie do wypływu mieszaniny do wyrobiska do czasu zatrzymania procesu mulenia. Na tych 
stanowiskach górnicy w sposób bezpośredni narażeni są na kontakt z mieszaniną podsadzkową. 
Często usuwając lub tamując nieszczelność, które mogą być przyczyną zatrzymania innych waż
nych dla kopalni procesów technologicznych, niemalże ,,kapią się" w mieszaninie wodno-pyłowej, 
która z uwagi na ciśnienie, pod jakim się znajduje oraz swoje właściwości alkaiczne stanowi zagro
żenie dla całego ich ciała. W takim przypadku należy zachować szczególne środki ostrożności po
legające głównie na bezwzględnym stosowaniu środków ochrony osobistej takich jak rękawice. oku
lary, maski przeciw pyłowe, a nawet nieprzemakalne ubrania. 

Na pozostałych stanowiskach pracy ryzyko zdrowotne związane jest z oddziaływaniem takich 
zidentyfikowanych czynników szkodliwych bądź uciążliwych środowiska pracy w procesie mule
nia jak: toksyczność substancji chemicznych, zapylenie, hałas, mikroklimat, oświetlenie, drgania, wy
muszona pozycja ciała, obciążenie fizyczne czy działanie czynników biologicznych określone zos
tało jako akceptowalne bądź minimalne (tab. 5). Wyjątek stanowi stanowisko związane z transpor
tem, wymianą, montażem i demontażem rur podsadzkowych, gdzie z uwagi na konieczność ręcz
nego transportu rur podsadzkowych ryzyko związane z obciążeniem fizycznym zostało zdefiniowa
ne jako istotne. 

Tabela 5. Podzial stanowisk pracy ze względu na ryzyko zdrowotne 
T bl 5 CI 'fi . . k l . h d h al h . k a e ass1 ICatiOn ot wor<places Wit re gar to e t n s 

Stanowisko Ryzyko 
Ranking 

Nieakceptowane Niepożądane Istotne Akceptowalne Minimalne 
Obsługi urządzeó do 
wytwarzania mieszaniny 2 2 2 I 2 I 
pyłów z wodą 
Obserwatora rurociągu 

l 2 l 2 3 2 w trakcie podsadzania 
Przygotowania wyrobiska - - - 2 7 5 do podsadzania 
Transportowe, wymiany, 
montażu i demontażu rur - - l 3 5 3 
podsadzkowych 
Konserwacji rurociągów 

- - - 4 5 4 podsadzkowych 
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4.2. Ocena ryzyka wypadkowego na poziomie czynności roboczych 

Podstawą oceny ryzyka zawodowego na poziomie czynności roboczych w oddziale podsadzki pro
filaktycznej były przeprowadzone badania ankietowe obejmujące wszystkie stanowiska pracy w pro
cesie wytwarzania mieszaniny wodno-pyłowej, transportu jej oraz lokowania w zrobach. 

W wyniku tych badań ostatecznie wytypowano 10 czynności występujących w procesie zmula
nia pyłów, które poddano szczegółowej ocenie, a ryzyko zawodowe w ich przypadku określono 
poprzez wy-znaczenie wskaźnika ryzyka czynności roboczych (wzór 2) i wskaźnika czasu trwania 
tych czynności (wzór 3) [2] : 

(2) 

(3) 

gdzie: P- prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń przypisane, S- wielkość praw
dopodobnych strat przypisana, T- czas trwania czynności roboczej wykonywanej, N- częstość wy
konywania czynności roboczej , n -liczba oceniających ekspertów. 

Wyniki oceny ryzyka wypadkowego na poziomie czynności roboczych występujących w pro
cesie zmulania pyłów dymnicowych zestawiono w tabeli 6. 

Na ich podstawie stwierdzono, że : wyznaczony wskaźnik ryzyka czynności WRcz mieści się 
w przedziale od 2,20 do 8,84 co oznacza, że w oddziale podsadzki profilaktycznej KWK ,,Pokój" 
zajmującym się całokształtem prac związanych ze zmulaniem pyłów przemysłowych występują czyn
ności zaliczane do stref ryzyka prawie bezpiecznej, niebezpiecznej oraz szczególnie niebezpiecznej. 

Do strefy szczególnie niebezpiecmej należą takie czynności jak: 
l. Przygotowanie wyrobiska do podsadzania- wskaźnik ryzyka czynności- 8,84; 
2. Usuwanie stanów awaryjnych- wskaźnik ryzyka czynności -7,72; 
3. Transport materiałów do konserwacji rurociągów- wskaźnik ryzyka czynności- 6,60. 

Do strefy niebezpiecznej należą takie czynności jak: 
l. Konserwacja urządzeń podsadzkowych- wskaźnik ryzyka czynności- 5,86; 
2. Sprawdzenie stanowiska pracy- wskaźnik ryzyka czynności- 5,86; 
3. Obserwacja rurociągu podczas podsadzania- wskaźnik ryzyka czynnośc i - 3,95. 

Strefy ryzyka bezpieczna oraz krytyczna nie występują na stanowiskach pracy. Z kolei wyzna
czony wskaźni k czasu trwania czynności WTc:L największe wartości osiąga w takich podstawowych 
czynnościach jak obsługa urządzenia do wytwarzania mieszaniny pyłów dymnicowyc/z z wodą (czyli 
mulenie) wartość 1248 oraz przy czynności obserwacja rurociągu podczas podsadzania wartość 1296. 
Pierwsza z wymienionych czynności mieści się w kategorii ryzyka akceptowalnego (strefa prawie 
bezpieczna), a druga w kategorii ryzyka istotnego (strefa niebezpieczna) . Z przeprowadzonej oceny 
wynika ponadto, że ryzyko czynności roboczych w trakcie procesu podsadzania związane jest prze
de wszystkim z: obsługą urządzeń i rurociągów będących pod ciśnieniem, koniecznością podno
szenia przenoszenia i transportu ręcznego przedmiotów o dużym ciężarze, ś liską bądź nierówną na
wierzchnia, kontaktem pracowników z elementami ruchomymi, luźnymi i ostrymi, a także z odprys
kami piasku, metalu bądź kamieni. Pewne zagrożenie niesie także praca na wysokości i obsługa 
środków transportowych. Podział stanowisk pracy oddziału podsadzki profilaktycznej ze względu 
na ryzyko czynności roboczych przedstawia tabela 7. 
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Tabela 6. Wyniki oceny ryzyka wypadkowego na poziomic czynności roboczych 
występujących na stanowiskach pracy w procesie zmulania pyłów clektrownianych. 
Table 6. Rcsults o f accidcntal risk asscssment on level o f worki n g activities 
for workplaccs m process o f s l i me o f dusts with power-statton 

Średni Średnia K · k 
czas Prawdo- Potencjalne ategona ryzy a 

trwania częstość podobielistwo skutki Wskaźnik Wskaźnik 
. wykonywania . . czasu "1-------ł 

czynnosc1 . . wystąp1ema wystąpiema . ryzyka 
Nazwa czynności czynnosci . . 

1 
. b . trwania 

roboczej . mebezpiecznyc me ezpiecznych r· •. zynności 
w ciouu w ciąg~ zdarzcli zdarzeń ~zynnosci WRcz 

. ." tygodma WTcz Strefa ryzyka 
zmiany N[L 2, 3. 4• S] P[l, 2, 3. 4] S[l, 2, 3, 4] 

Przygotowanie wyrobiska 
do podsadzania 

Usuwanie stanów 
awaryjnych 

Transport materialów 
do konserwacji 
rurociągów 

Konserwacja urządzeii 
podsadzkowych 

Sprawdzenie 
stanowiska pracy 

Obserwacja rurociągu 
podczas podsadzania 
Dojście do stanowiska 

pracy i powrót 
Obsluga urządzenia 

do wytwarzania 
mieszaniny pyłów 
z wodą (mulenie) 
Porządkowanie 

stanowiska pracy 
Plukanie urządzeń 
podsadzkowych 

T[min] 

127,5 

81,4 

61.5 

130,0 

23,0 

270.0 

54,5 

260,0 

30,0 

10,0 

4,25 3.52 2.51 

3,14 2,85 2,71 

4,0 2,57 2.57 

4,14 2,42 2.42 

5,00 2,42 2,42 

4,80 2,22 1.78 

4.80 1.50 1.86 

4,80 1.80 1.52 

5,00 1,85 1,28 

5,00 2,00 1,10 

Tabela 7. Podzial stanowisk pracy ze względu na ryzyko czynności roboczych 
ki "] d "k f k . Table 7. Classification o f wor cplaccs Wit 1 re gar to ns o wor ing activil!cs 

Ryzyko 

542 

256 

246 

538 

115 

1296 

262 

1248 

150 

50 

Stanowisko 
Nieakceptowalne Niepożądane Istotne Akceptowalne 

Obsługi urządzeń 

do wytwarzania - l 4 3 
mieszaniny 

pyłów z wodą 
Obserwatora rurociągu - 2 3 4 
w trakcie podsadzania 

Przygotowania 
wyrobiska - 3 3 2 

do podsadzania 
Transportu, wymiany, 

montażu 
4 2 3 

i demontażu rur 
-

podsadzkowych 
Konserwacji rurociągów - 2 2 s 

podsadzkowych 
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8,84 

7,72 

6,60 

5,86 

5,86 

3.95 

2,79 

2.74 

2,37 

2,20 

Nicpożądana 

Strefa 
szczególnie 

niebezpieczna 

Istotne 

Strefa 
niebezpieczna 

Akceptowalne 

Strefa prawie 
bezpieczna 

Minimalne 
Ranking 

2 5 

l 3 

2 2 

l l 

l 4 



WNIOSKI 

l) Odpady przemysłowe to nie tylko problem krajów trzeciego świata, ale przede wszystkim kra
jów wysokouprzemysłowionych, w których są one produktem ubocznym większości procesów 
technologicznych. Ich negatywny wpływ na człowieka i środowisko od lat jest przedmiotem 
wielu opracowań naukowych, a one same są nieodzowną częścią naszego krajobrazu . Umiejęt
ność ich zagospodarowania to obecnie jedno z największych wyzwań dla człowieka XXI wieku. 

2) Zgromadzone przez lata doświadczenia z zakresu rekultywacji i utylizacji odpadów oraz nowe 
technologie ich przerobu wskazują na fakt, iż to, co jeszcze 10 lat temu uznawano za bezuży

teczny odpad przemysłowy dziś z powodzeniem można wykorzystywać jako materiał wtórny 
w budownictwie, drogownictwie czy górnictwie, np. węgla kamiennego. Problem polega tylko 
na tym, aby uznając maksymę , że "najważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo" umieć 
określić tą cienką linie, która mówi o tym, co wolno, a czego nie w przypadku gospodarowania 
odpadami. 

3) Przedmiotem tego artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, Jaki wpływ na stan zdrowia gór
ników zatrudnionych w procesie podsadzania mają pyły przemysłowe lokowane w podziem
nych wyrobisk górniczych? I czy proces ten jest bezpieczny lub nie dla człowieka? Analizę te
go zagadnienia przeprowadzono na podstawie danych z oddziału podsadzki profilaktycznej KWK 
,,Pokój", w którym przeprowadzono szczegółową ocenę ryzyka zawodowego związanego z pro
cesem zmulania pyłów dymnicowych oraz szeroko zakrojone badania ankietowe mające dać od
powiedź na postawione wyżej pytania. 

4) Zarówno wyniki badań ankietowych jak i oceny ryzyka zawodowego potwierdziły, iż pyły prze
mysłowe lokowane w podziemnych wyrobiskach górniczych oprócz wielu korzyści technologi
cznych dla kopalń, np. w zwalczaniu zagrożenia pożarowego, niosą z sobą także pewien poten
cjał zagrożenia, który jeśli jest niewłaściwie monitorowany może przyczynić się do powstania 
urazów i pogorszenia się stanu zdrowia wśród pracowników kopalń. 
Dlatego też istotną sprawą w walce z tym zagrożeniem powinno być: 

rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy ma
jących kontakt z pyłami przemysłowymi lub mieszaniną tych pyłów; 
wsłuchiwanie się w głosy pracowników - bezpośrednich wykonawców procesu podsadza
nia wyrobisk, dotyczące ich skarg, uwag i zapytań; 
stale informowanie pracowników o składzie chemicznym zmulanych pyłów ich właściwoś
ciach i sposobach zabezpieczenia na wypadek bezpośredniego z nimi kontaktu ; 
wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny oraz konsekwentne egzekwowanie 
jego stosowania; 
ograniczenie presji osób dozoru, która zmusza podwładnych do wykonywania prac z naru
szeniem podstawowych zasad BHP. 
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Risk Assessment Connected with Influence of 
Processof Laying of Mining Excavations with Making Use 
of Industrial Dusts on State of Health of Miners 

In the paper have been presented actual lega! laws, Polish and European in range of waste mana
gement and results of risk assessment connected with influence of industrial dusts on state of health 
of miners employed in process of laying of mining excavations in "Pokój" coal mine. Risk assess
ment according to of Technical University of Silesin realized among selected group of workers of 
venti lation district participated in process of laying of mining excavations within the Iimits of rea
lized preventive actions connected with fire hazard. 
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Analiza bezpieczeństwa ternlicznego 
górników pracujących w ścianie 

Krzysztof Słota 
Politeclmika Śląska, Gliwice. e-mail: krzysztofslota@polsl.pl 

STRESZCZENIE: W polskich kopalniach coraz większy wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej 
pracy ma głębokość eksploatacji i związany z nią wzrost zagrożeń naturalnych, w tym również za
grożenia klimatycznego (cieplnego) . W artykule przeanalizowano warunki klimatyczne (mikrokli
matu) w wyrobisku ścianowym, a także sposób ubioru, rodzaju wykonywanej pracy i aklimatyzacji 
górników. Pozwoliło to na analizę bezpieczeństwa termicznego pracowników. Na podstawie badań 
opracowano wstępny algorytm umożliwiający, w sposób matematyczny, opisanie tych procesów i czyn
ników. Algorytm powinien być pomocny przy projektowaniu odpowiedniej wentylacji i klimatyza
cji , pozwolić na dobranie odpowiednich parametrów powietrza, pracy górnika oraz ubioru, co w za
łożeniu powinno mieć wpływ na ogólną poprawę warunków klimatycznych oraz zapewnić większe 
bezpieczeństwo termiczne pracowników. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, klimatyzacja, bezpieczeństwo pracy 

l. WPROW ADZENIE 

W polskich kopalniach coraz częściej wykorzystuje się klimatyzację do poprawy warunków klima
tycznych, lecz mimo to, nie wszędzie udaje się uzyskać komfort cieplny i górnicy muszą pracować 
w warunkach dyskomfortu cieplnego [l], [2] , [3] , ]4] . Istotne staje się wówczas takie dopasowanie pa
rametrów pracy górników, ich ubioru, zapewnienia odpowiedniej i lości i jakości napojów, aby po
mimo dyskomfortu cieplnego pracownicy mogli być efektywni i mieli zapewniony odpowiedni po
ziom bezpieczeństwa termicznego. 

W celu prawidłowej analizy bezpieczeństwa termicznego górników należy dokładnie przeana
lizować warunki klimatyczne w wyrobisku ścianowym , a także rodzaj wykonywanej pracy, czas 
aklimatyzacji oraz parametry oporu cieplnego odzieży pracowników. Jednym ze wskaźników wią
żącym ze sobą wspomniane wyżej parametry jest wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 [2]. Analiza 
jego wartości pozwoli na odpowiednie projektowanie wentylacji, klimatyzacj i oraz rodzaju wyko
nywanej pracy (również czasu pracy) , sposobu ubrania w celu zapewnienia optymalnego bezpie
czeństwa termicznego górników. 

2. WARUNKI KLIMATYCZNE W WYROBISKU ŚCIANOWYM 

Do analizy warunków klimatycznych i bezpieczeństwa termicznego górników wybrano wyrobisko 
ścianowe przewietrzane w systemie "U" (najczęściej spotykane w polskim górnictwie węglowym). 
Schemat wyrobiska pokazano na rysunku 2. 1. 
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Rys. 2.1 . Schemat wyrobiska ścianowego, w którym przeprowadzano pomiary 
Figw·e 2.1. Diagram o f the longwall 

W wyrobisku zainstalowane były chłodnice ścianowe (8 urządzeń typu SPK-35) . Wykonano 
pomiary wentylacyjne i kl imatyczne (tabela 2.1, rysunki 2.2 i 2.3), zarówno przy działaj ącej klima
tyzacji ścianowej, jak i bez niej. 

W tabeli 2.2 (rysunek 2.4) zamieszczono wyniki analizy bezpieczeństwa termicznego górników 
w oparciu o wskaźnik dyskomfortu cieplnego przy działającej klimatyzacji wielostopniowej, nato
miast w tabeli 2.3 (rysunek 2 .5) bez działającej klimatyzacji. 
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Tabela 2.1. Parametry powietrza w wyrobisku ścianowym 
T b! 2 l Th f . . h l !l a e . . e parameters o a1r m t e ongwa 

Ze ścianowymi chłodnicami powietrza Bez ścianowych chłodnic powietrza 
Punkt ściany 

t, l w K t, l w K 

m o c o c Kat. wilg. o c o c Kat. wilg. 

o 25 ,2 23,4 23,2 25,2 23,4 23,2 
s 25,4 23,6 22,8 25 ,4 23,6 22,8 
10 25,5 23 ,7 22,7 25,5 23,7 22,7 
15 25,7 23,9 22,3 25,7 23,9 22,3 
20 25.8 23,9 22,3 25,8 23,9 22,3 
25 26,0 24,1 21,9 26,0 24,1 21,9 
30 26,2 24,3 21,6 26,2 24,3 21,6 
35 26,3 24,4 21 ,4 26,3 24,4 21 ,4 
40 26,5 24,6 21,1 26,5 24,6 21,1 
45 26,6 24,7 20,9 26,6 24,7 20,9 
50 26,8 24,9 20,5 26,8 24,9 20,5 
55 26,9 25,0 20,4 26,9 25,0 20,4 
60 27,1 25 ,1 20,2 27,1 25,1 20,2 
65 27,2 25,2 20,0 27,2 25,2 20,0 
70 27 ,3 25,3 19,8 27,3 25,3 19,8 
75 27,5 25,5 19,5 27,5 25,5 19,5 
80 27,6 25,6 19,3 27,6 25,6 19,3 
85 27,8 25,8 18,9 27,8 25,8 18,9 
90 27,9 25,9 18,8 27,9 25,9 18,8 
95 28,1 26,1 18,4 28,1 26,1 18,4 
100 28,2 26,2 18,2 28,2 26,2 18,2 
105 28,3 26,3 18,1 28,3 26,3 18,1 
110 28,5 26,5 17,7 28,5 26,5 17,7 
115 28,6 26,6 17,5 28,6 26,6 17,5 
120 28,7 26,7 17,3 28,7 26,7 17 ,3 
125 28,5 26,6 17,5 28,9 26,9 17,0 
130 28,6 26,7 17,3 29,0 27,0 16,8 
135 28,8 26,9 17,0 29,1 27,1 16,6 
140 28,5 26,7 17,3 29,3 27,3 16,3 
145 28,6 26,8 17.2 29,4 27,4 16,1 
!50 28,8 27,0 16,8 29,5 27,5 15,9 
155 28,5 26,8 17,2 29,7 27,7 15,6 
160 28,6 26,9 17,0 29,8 27,8 15,4 
165 28,8 27,1 16,6 29,9 27,9 15,2 
170 28,5 26,9 17 ,0 30,0 28,0 15 ,0 
175 28,6 27 ,0 16,8 30,2 28,2 14,7 
180 28,8 27,2 16,5 30,3 28,3 14,5 
185 28,5 27 ,0 16,8 30,4 28,4 14,3 
190 28,6 27,1 16,6 30,5 28,5 14,2 
195 28,8 27,2 16,5 30,7 28,7 13 ,8 
200 28,5 27,0 16,8 30,8 28,9 13,5 
205 28,6 27,1 16,6 30,9 29,0 13,3 
210 28,8 27,3 16,3 31,0 29,1 13,1 
215 28,5 27,1 16,6 31,1 29,2 12,9 
220 28,6 27,1 16,6 31,3 29,4 12,6 
225 28,8 27,3 16,3 31,4 29,5 12,4 
230 28,5 27 ,1 16,6 31,5 29,6 12,2 
235 28,6 27,2 16,5 31,6 29,7 12,0 
240 28,7 27,3 16,3 31,7 29,8 l 1,9 
245 28,9 27,4 16,1 31,8 29,9 l 1,7 
250 29,0 27 ,5 15 ,9 31,9 30,0 l 1,5 
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Tab. 2.2. Wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego w wyrob. ścian . przy dzialającej klimatyzacji ścianowej 
T bl 2 2 Th d . h l d' f . l 11 . h l 11 d .. a e .. e m 1cator ot t erma 1scom ort m ongwa Wit ongwa a1r-con 1t10mng_ 

Ze śc ianowymi chłodnicami owietrza 
Punkt Opór odzieży c lo = 0,5 Opór odzieży c lo= l Opór odzieży cło= O .S Opór odzieży c lo = l 
ściany t, Iw zaaklimatyzowani zaaklimatyzowani niezaaklimat\ zowani niezaaklimal zowani 

8 8 8 8 8 8 8 8 

·c ·c Praca Praca Praca 
Praca ciężka 

Praca Praca Praca Praca 
m 

umiarkowana ciężka umiarkowana umiarkowana ciężka umiarkowam ciężka 

o 25,2 23,4 -0,09 0,28 0,63 0,80 -0,13 0,32 0,71 0.92 
5 25,4 23,6 -0,06 0,30 0,65 0,8 1 -0,10 0,34 0,72 0,93 
10 25,5 23,7 -0,05 0,31 0,65 0,82 -0,08 0,36 0,73 0,93 

l 15 25 ,7 23 ,9 -0,02 0.32 0,67 0.83 -0,05 0,38 0,75 0,95 
20 25 ,8 23,9 -0,01 0.34 0,67 0,83 -0,04 0,39 0,76 0,95 
25 26,0 24, 1 0,02 0,36 0,69 0,84 -0,01 0,42 0,77 0,96 
30 26,2 24,3 0,04 0,38 0,70 0,85 0,02 0,44 0,79 0,98 
35 26,3 24,4 0,05 0,39 0,71 0,86 0,04 0,45 0,79 0,98 
40 26,5 24,6 0,08 0,41 0,72 0,87 O,D7 0,48 0,81 0.99 
45 26,6 24,7 0,09 0,42 0,73 0,88 0,08 0,49 0,82 1,00 
50 26,8 24,9 0,12 0,44 0,74 0,89 0,11 0,51 0,83 1,01 
55 26,9 25.0 0,1 3 0,45 0,75 0,89 0,13 0,52 0,84 1.02 
60 27,1 25,1 0,15 0,47 0,76 0,90 0,16 0,55 0,86 1,03 
65 27,2 25,2 0,17 0,48 0,77 0,91 0,17 0,56 0,86 1,04 
70 27,3 25,3 0,18 0,49 0,78 0,91 0,19 0,57 0,87 1,04 
75 27,5 25,5 0,20 0,50 0,79 0,92 0,22 0,60 0,89 1,06 
80 27 ,6 25 ,6 0,22 0,51 0,80 0,93 0,23 0,61 0,90 1,06 
85 27,8 25 ,8 0,24 0,53 0.81 0,94 0,26 0,63 0,91 1,07 
90 27,9 25 ,9 0,25 0,54 0,82 0,94 0,28 0.64 0,92 1.08 
95 28,1 26, 1 0,28 0,56 0,83 0,96 0,31 0,67 0,93 1,09 
100 28,2 26,2 0,29 0,61 0,84 0,96 0,32 0,68 0,94 l. IO 
105 28,3 26,3 0,30 0,58 0,85 0,97 0,34 0,69 0,95 1,10 
110 28,5 26,5 0,33 0.60 0,86 0,98 0,37 0,72 0,97 1,12 
115 28,6 26,6 0,34 0,61 0,87 0,98 0,38 0,73 0,97 1,12 
120 28,7 26,7 0,35 0,62 0,88 0,99 0,40 0,74 0,98 1,13 
125 28,5 26,6 0,33 0,60 0,86 0,98 0,37 0,72 0,97 1,12 
130 28,6 26,7 0,34 0,61 0,87 0,98 0.38 0,73 0,97 1,12 
135 28,8 26,9 0,37 0,63 0,88 0,99 0,41 0.75 0,99 1,13 
140 28 ,5 26,7 0,33 0,60 0,86 0,98 0,37 0,72 0,97 1,12 
145 28,6 26,8 0,34 0,61 0,87 0,98 0,38 0,73 0,97 1,12 
ISO 28,8 27,0 0,39 0,65 0,88 0,99 0,44 0,78 1,01 l , 15 
155 28,5 26,8 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1,13 
160 28,6 26,9 0,36 0,63 0,88 0,99 0,41 0,75 0,99 1,14 
165 28,8 27,1 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,01 1,15 
170 28,5 26,9 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1,13 
175 28,6 27,0 0,36 0,63 0,88 0,99 0,41 0,75 0,99 1,14 
180 28,8 27,2 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,01 l , 15 
185 28,5 27,0 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1,13 
190 28,6 27,1 0,36 0,63 0,88 0,99 0,4 1 0,75 0,99 1.14 
!95 28.8 27,2 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,01 l , 15 
200 28,5 27,0 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1,13 
205 28,6 27.1 0,36 0,63 0,88 0,99 0,41 0,75 0,99 1,14 
210 28,8 27,3 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,01 1,15 
215 28,5 27,1 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1.13 
220 28,6 27,1 0,36 0,63 0,88 0,99 0,41 0,75 0,99 1,14 
225 28,8 27,3 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,01 l ,15 
230 28,5 27,1 0,35 0,62 0,88 0,99 0,39 0,74 0,98 1, 13 
235 28,6 27,2 0,36 0,63 0,88 0,99 0,4 1 0,75 0,99 1,14 
240 28,7 27,3 0,38 0,64 0,89 1,00 0,42 0,76 1,00 1,14 
245 28,9 27,4 0,40 0,66 0,90 1,01 0,46 0,79 1,01 1,15 
250 29,0 27,5 0,41 0,67 0,91 1,02 0,47 0,80 1,02 1,16 
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Tabela 2.3. Wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego w wyrob. ścian . bez działającej klimatyzacji ścianowe! 
T bl 2 3 Th . d' f h l d' D l II . h l II . d a e .. e m tcator o t erma tscom ort m ongwa wtt out ongwa mr-con itioning 

Bez ścianowych chłodnic powietrza 
Punkt Opór odzieży clo = 0,5 Opór odzieży cło= l Opór odzieży clo = 0,5 Opór odzieży cło = l 
ściany l, l w zaaklimatyzowani zaaklimatyzowani niezaaklimatyzowani niezaaklimat~zowani 

8 8 8 8 8 8 8 8 

o c o c Praca Praca Praca 
Praca ciężka 

Praca Praca Praca Praca m 
umiarkowana ciężka umiarkowana umiarkowana ciężka umiarkowana ciężka 

o 25,2 23,4 -0,09 0,28 0,63 0,80 -0,13 0,32 0,71 0,92 
5 25 ,4 23,6 -0,06 0,30 0,65 0,8 1 -0,10 0,34 0,72 0,9 ~ 

lO 25,5 23,7 -0.05 0,31 0,65 0,82 -0,08 0,36 0,73 0,9:1 
15 25 ,7 23,9 -0,02 0,32 0,67 0,83 -0,05 0,38 0,75 0,95 
20 25,8 23,9 -0,01 - 0,34 0,67 0,83 -0,04 0,39 0,76 0,95 
25 26,0 24,1 0,02 0.36 0,69 0,84 -0,01 0,42 0,77 0,% 
30 26,2 24,3 0.04 0,38 0,70 0,85 0,02 0,44 0,79 0,9X 
35 26,3 24,4 0,05 0,39 0,71 0,86 0,04 0,45 0,79 0,9X 
40 26,5 24,6 0,08 0,41 0,72 0,87 O,Q7 0,48 0,81 0,99 
45 26,6 24,7 0,09 0,42 0,73 0,88 0,08 0,49 0,82 1,00 
50 26,8 24,9 0,12 0.44 0,74 0,89 0,11 0,51 0,83 1,01 
55 26,9 25,0 0,13 0,45 0,75 0,89 0,13 0,52 0,84 1,02 
60 27.1 25,1 0,15 0,47 0,76 0,90 0,16 0,55 0,86 1,03 
65 27,2 25,2 0,17 0,48 0,77 0,91 0,17 0,56 0,86 1,04 
70 27.3 25 ,3 0,18 0,49 0,78 0,91 0,19 0,57 0,87 1,04 
75 27,5 25,5 0,20 0,50 0,79 0,92 0,22 0,60 0,89 ! ,Q(, 
80 27,6 25,6 0,22 0,51 0,80 0,93 0,23 0,6 1 0,90 1,06 
85 27,8 25 ,8 0,24 0,53 0,81 0,94 0,26 0,63 0,91 1,07 
90 27,9 25,9 0,25 0,54 0,82 0,94 0,28 0,64 0,92 1,0X 
95 28,1 26,1 0,28 0,56 0,83 0,96 0,31 0,67 0,93 1,09 
100 28,2 26,2 0,29 0,57 0.84 0,96 0,32 0,68 0,94 l,]() 
105 28,3 26,3 0.30 0,58 0,85 0,97 0,34 0,69 0,95 l,]{) 
110 28,5 26,5 0,33 0,60 0,86 0,98 0,37 0,72 0,97 1,12 
115 28,6 26,6 0,34 0,61 0,87 0,98 0,38 0,73 0,97 l ,12 
120 28,7 26,7 0,35 0,62 0,88 0,99 0,40 0,74 0,98 1,13 
125 28,9 26,9 0,38 0,64 0,89 1,00 0,43 0,76 1,00 1,14 
130 29,0 27,0 0,39 0,65 0,90 1,00 0,44 0,78 1,00 1,15 
135 29,1 27,1 0,40 0,66 0,90 1,01 0,46 0,79 1,01 1,15 
140 29,3 27,3 0,43 0,68 0,92 1,02 0,49 0,81 1,03 1,1() 
145 29,4 27,4 0,44 0,69 0,92 1,02 0,50 0,82 1,04 1,17 
150 29,5 27,5 0,45 0,70 0,93 1,03 0,52 0,84 1,04 1,1 X 
!55 29,7 27,7 0,48 0,72 0,94 1,04 0,55 0,86 1,06 1,1 'J 
160 29,8 27,8 0,49 0,73 0,95 1,05 0,56 0,87 1,07 1,20 
165 29,9 27,9 0.50 0,74 0,96 1,05 0,58 0,88 1,07 1,20 
170 30,0 28,0 0,52 0,75 0,97 1,06 0,59 0,90 1,08 1,21 
175 30,2 28,2 0,54 0,77 0,98 1,07 0,62 0,92 1,10 1,22 
180 30,3 28,3 0,55 0,77 0,99 1,07 0,64 0,93 1,11 1,23 
185 30,4 28,4 0,57 0,78 0,99 1,08 0,65 0,94 1,11 1,23 
190 30,5 28,5 0,58 0,79 1,00 1,08 0,67 0,96 1,12 1,24 
195 30,7 28,7 0,60 0,8 1 1,01 l ,09 0,70 0,98 1,14 1,25 
200 30,8 28,9 0,62 0,82 1,02 1,10 0,72 0,99 1,1 4 1,26 
205 30.9 29,0 0,63 0,83 1,03 1,10 0,73 1,00 1,15 1,2(, 
210 31,0 29,1 0,64 0,84 1,03 1,11 0,75 1,01 1,16 1,27 
215 31, 1 29,2 0,66 0,85 1,04 1,11 0,76 1,03 1,17 1,27 
220 31,3 29,4 0,68 0,87 1,05 1,13 0,79 1,05 1,18 1,29 
225 31 ,4 29,5 0,69 0,88 1,06 1,13 0,81 1,06 1,19 1,29 
230 31,5 29,6 0,71 0,89 1,07 1,14 0,82 1,07 1,20 l ,30 
235 31 ,6 29,7 0,76 0,94 1,08 1,14 0,89 1,13 1,23 1,32 
240 31 ,7 29,8 0,77 0,95 1,08 1.15 0,90 1,14 1,24 1,33 
245 31,8 29,9 0,79 0,96 1,09 1,15 0,92 1,16 1,24 1,34 
250 31,9 30,0 0,80 0,97 1,10 1,16 0,94 1,17 1,25 1,34 
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Rys. 2.2. Zmiana temperatur psychrometrycznych i natężenia chłodzenia 
w wyrobisku ścianowym z pracującą klimatyzacją ścianową 

Figure 2.2. The change o f psychrometrie temperatures and cooling in tensity o f air 
in longwall with longwall air-conditioning 
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Rys. 2.3. Zmiana temperatur psychrometrycznych i natężenia chłodzenia 
w wyrobisku ścianowym bez klimatyzacji ścianowej 
Figure 2.3. The change of psychrometrie temperatures and cooling in tensity o fair 
in lon~wall without longwall air-conditioning 
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Rys . 2.4. Zmiana wskaźnika dyskomfortu cieplnego w wyrobisku ścianowym 
z pracującą klimatyzacją ścianową 
Figure 2.4. Thc change of indicator o f thcrmal discomfort in longwall with longwall air-conditioning 
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Rys. 2.5. Zmiana wskaźnika dyskomfortu cieplnego w wyrobisku ścianowym bez klimatyzacji ścianowej 
Figurc 2.5 . The change o f indicator o f thermal discomfort in longwall without longwall air-conditioning 
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3. ALGORYTM POSTĘPOWANIA PRZY POPRA WIE BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNEGO 
GÓRNIKÓW W OPARCIU O WSKAŹNIK DYSKOMFORTU CIEPLNEGO 

Poniżej przedstawiono algorytm pomocny w poprawie bezpieczeństwa termicznego górników w opar
ciu o wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8. 

Wprowadzenie danych wejściowych 
potrzebnych do wykonania obliczeń 

Przyjęcie danych początkowych: 
- współrzędna początku ściany S;=O; 
- początkowa temperatura powietrza mierzona termometrem 

suchym l; = t; - początkowa wilgotność właściwa powietrza X;=x; 
- dane potrzebne do obliczeń źródeł ciepła i wilgoci. 

Wprowadzenie kroku obliczeń 

Obliczenie: 
- wielkości strumienia ciepła od poszczególnych źródeł qcaik oraz 

przyrostu temperatury powietrza, jaki one powodują L'.lcalk; 
- wielkości strumienia wilgoci od poszczególnych źródeł Kcałk oraz 

przyrostu wilgotnośc i właściwej powietrza, jaki one powodują L'.Xcałk· 

TAK 

NIE 

Chłodzenie 

powietrza oraz 
wymieszanie 
mas powietrza 
schłodzonego 

z nie schłodzo
nym 

ti=t i+ó.t,chł,miasz 

Rys. 3.1. Algorytm pomocny przy analizie bezpieczeństwa termicznego górników 
Figure 3.1 . Thc algorithm to outlining of indicator o f thermal discomfort 
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W programie 8, wyliczane są wartości wskaźnika dyskomfortu ciep lnego 8 dla następujących 
parametrów: 
- opór cieplny odzieży clo =O do 2,55; 
- rodzaj wykonywanej pracy (odpoczynek, praca lekka, umiarkowana lub ciężka) M= O do 300 W/m2

; 

- aklimatyzacja człowieka A= O lub l (człowiek niezaaklimatyzowany lub zaaklimatyzowany). .• 
Po wykonaniu całego cyklu obliczeń (wykonaniu wykresów zmian wskaźnika dyskomfortu ciepl

nego) istnieje możliwość takiego dobrania parametrów pracy górnika, rodzaju odzieży, zmiany kli
matyzacji, parametrów powietrza na wlocie do wyrobiska, prędkości powietrza, aby bezpieczeń

stwo termiczne pracowników było jak najwyższe. 

4. ANALIZA BEZPIECZEŃSTW A TERMICZNEGO GÓRNIKÓW 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych obliczeń można przeprowadzić analizę bezpieczeństwa ter
micznego górników. 

Na rysunkach 2.2-2.5 przedstawiono zmianę wskaźnika dyskomfortu cieplnego wzdłuż wyro
biska ścianowego . Pokazano wpływ aklimatyzacji, sposobu ubrania (oporu cieplnego odzieży) oraz 
rodzaju wykonywanej pracy na poziom bezpieczeństwa termicznego pracowników. 

4.1. Wyrobisko ścianowe bez klimatyzacji wielostopniowej 

Z analizy wykresów (wartości wskaźnika 8) można wysunąć następujące wnioski: 
- dla pracowników niezaaklimatyzowanych i pracujących w ubraniu o clo = l warunki klima

tyczne będą niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka: 
• w całym wyrobisku górniczym- dla górników wykonujących prace;; ciężką, 
• od połowy długości ściany - dla górników wykonujących pracę umiarkowaną; 
dla pracowników niezaaklimatyzowanych, w celu zachowania bezpiecznych warunków pracy, 
konieczne jest zmniejszenie oporu cieplnego odzieży (w przypadku wykonywania pracy umiar
kowanej do wartości clo = 0,5, a w przypadku wykonywania pracy ciężkiej do wartości clo po
niżej 0,5); 
dla pracowników zaaklimatyzowanych i pracujących w ubraniu o clo = 0,5 warunki klimatycz
ne będą bezpieczne na całej długości ściany bez względu na rodzaj wykonywanej pracy; 
dla pracowników zaaklimatyzowanych i pracujących w ubraniu o clo = 1,0 warunki niebez
pieczne dla zdrowia wystąpią: 
• na końcowych 60 m wyrobiska ścianowego dla górników wykonujących pracę umiarko

waną, 

• od połowy dlugości ściany dla pracowników wykonujących pracę ciężką. 

4.2. Wyrobisko ścianowe z klimatyzacją wielostopniową 

Z analizy wykresów (wartości wskaźnika 8) można wysunąć następujące wnioski: 
- dla pracowników niezaaklimatyzowanych warunki klimatyczne będą niebezpieczne dla zdro

wia i życia człowieka wyłącznie dla załogi wykonującej pracę ciężką i pracujących w ubraniu 
o cło= l na prawie całej długości wyrobiska ścianowego; 

- praca na pograniczu warunków niebezpiecznych dla zdrowia może również wystąpić w przy
padku załogi niezaaklimtyzowanej, ubranej w odzież o clo = 1,0 i wykonującej pracę umiarko
waną oraz w przypadku załogi zaaklimatyzowanej, ubranej w odzież o clo = 1,0, lecz wykonu
jącą pracę ciężką. 
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PODSUMOW ANIE 

Przeprowadzona analiza warunków klimatycznych w oparciu o wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 
wykazała, że istotny wpływ na bezpieczeństwo termiczne pracowników w gorącym środowisku ma 
aklimatyzacja załogi w miejscu pracy oraz odpowiednie dopasowanie ubioru pracowników (oporu 
cieplnego odzieży) do rodzaju wykonywanej pracy. 

Należy zatem zapewnić załodze odpowiedni czas na zaaklimatyzowanie się w miejscu pracy, 
zwłaszcza po przerwie spowodowanej chorobą pracownika czy dłuższą przerwą w pracy (urlop, 
przerwa weekendowa) i na ten okres czasu proponuje się dopasowanie rodzaju wykonywanej pracy 
do stopnia aklimatyzacji. 

Dodatkowymi elementami podnoszącymi efektywność pracy załogi będzie zapewnienie jej od
powiednich napojów (napoje izotoniczne) oraz diety, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka od
wodnienia i zwiększy możliwości regeneracyjne organizmu. 
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The Analysis of the Thermal Safety of MinersWarking at the Longwall 

A depth of the exploitation and height connected with her of natura! risks enjoy considerable in
fluence in Polish mines to the safety for the made work. They analysed in the artide climatic con
ditions in the longwall and also prepare of clothing, the kind of the made work and the acclima
tization of miners. It permitted analysis of the thermal safety of workers. On the base of examina
tions working out by the preliminary enabling algorithm, into the mathematical way, describing 
these processes and factors. The algorithm can be of hel p at designing the right ventilation and for 
the air-conditioning, to !et to selecting right parameters of air, for the work of the miner and clo
thing what should in the assumption have the influence on the general improvement in climatic con
ditions and assure the bigger thermal safety of workers. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Wacławik 
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Polskie zorganizowane ratownictwo górnicze. 
Historia i współczesność 

Jerzy Gawiiczek 
Emerytowany pracownik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom 

Ratownictwo - Według encyklopedii to "Ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i nie
sienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służącym ratowaniu lub zabezpieczaniu 
sprzętu, pomieszczeń , itp.". 

Ratownictwo górnicze- Według encyklopedii- jest to służba w górnictwie zajmująca się orga
nizacją akcji ratowniczych i niesieniem pomocy w zakładach górniczych podczas katastrof zaist
niałych w tych zakładach, np. pożaru podziemnego, zawału, itp. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w górnictwie - ratownictwo górnicze tworzą 
służby: 

Ratownictwa górniczego przedsiębiorcy. 
- Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innego podmiotu zawodowo trudniącego się wy

konywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego zwane jednostkami ratownictwa. 
W polskim górnictwie aktualnie funkcjonują następujące jednostki ratownictwa: 

- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. 
- Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM ,,Polska Miedź" S.A. - zabezpiecza głów-

nie zakłady górnicze i oddziały działające w ramach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
- Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie- zabezpiecza zakłady wydobywające 

i poszukujące ropę naftową i gaz ziemny. 
- Jednostka Ratownictwa Górniczego S.A. w Tarnobrzegu- zabezpiecza zakłady wydobywające 

siarkę. 

Zadaniem służb ratownictwa górniczego jest niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia 
życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie 
górniczym a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego powstałego 
wskutek wystąpienia w tym zakładzie jakiegokolwiek zagrożenia łącznie z zagrożeniem bezpie
czeństwa powszechnego. 

Od dawna, stale, również aktualnie zadawane jest pytanie i wraca jak bumerang problem ist
nienia i funkcjonowania ratownictwa górniczego. 

Odpowiedzi na te zagadnienia nie należy szukać wśród nas, ani w żadnym podręczniku czy na
wet w encyklopedii . 

Odpowiedzi na te problemy daje samo życie, zaistniałe wydarzenia- wydarzenia tragiczne! 

Z KART HISTORII. ZAGROŻENIA NATURALNE W GÓRNICTWIE 

Górnictwu podziemnemu, odkrywkowemu czy otworowemu towarzyszą stale różnego rodzaj u za
grożenia . 

Już w starożytności mówiło się o czterech żywiołach, z którymi człowiek musiał toczyć nieu
stannie walkę. Były to: ziemia, woda, ogień i powietrze. 
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Górnik ma przeciw sobie wszystkie te siły i z wszystkimi musi się zmagać. Często zwycięża je 
swymi umiejętnościami i doświadczeniem. Nieraz jednak ulegał im tracąc nawet życie. 

Ziemia- to główny żywioł , w którym obraca się górnik. Do ziemi należąjej skarby naturalne. 
Górnik chce podstępnie je zdobywać . Ziemia jednak broni swych skarbów i czasem daje o tym 

znać w sposób bardzo tragiczny. 
W roku 1851 w kopalni "Ksawery" w czasie rabunku drewnianej obudowy likwidowanego wy

robiska wystąpił poważny zawał przygniatając górnika. Istnieje udokumentowany opis tego tragicz
nego zdarzenia, którego autorem jest sztygar kierujący wówczas akcją ratowniczą, niestety zakończo
na tragicznie dla przygniecionego górnika. 

W marcu 1971 roku zaistniał groźny zawał w kopalni ,,Rokitnica". Było to po jednym z najsil
niejszych tąpnięć, jakie zanotowało polskie górnictwo. W zawalonym chodniku znalazło się 18 gór
ników. Kilku uratowano stosunkowo szybko. Zasypanych pozostało jednak 11 osób. Wkrótce wy
dobyto ciała dziesięciu ofiar. Brakowało jednak jedenastej ofiary. Po całym tygodniu ofiarnej , bo
haterskiej akcji ratowniczej odnaleziono i wydobyto z podziemi na powierzchnię żywego górnika 
Alojzego Piątka. 

W lutym 2006 roku w kopalni "Halemba" zasypanego na skutek zaistniałego zawału górnika 
Nowaka wydobyto żywego po 100 godzinach bohaterskich zmagań wielu ratowników. 

Woda- obok ziemi kolejne zagrożenie prowadzące do poważnych katastrof. 
Dawniej przy mało wydajnych urządzeniach odwadniających, przy słabym rozpoznaniu tego 

zagrożenia, było ono bardzo groźnym . 

W czerwcu 1884 roku do podziemnych wyrobisk kopalni "Donnesmarck" w Świętochłowi
cach przedarła się woda ze stawu na powierzchni. Na dole przebywało wówczas 43 górników. Nikt 
nie znał ich losu. Zginęli , czy przeżyli? Po trzech dniach właściciele kopalni chcieli zakończyć ak
cję ratunkową uznając dalsze jej prowadzenie za bezcelowe. Jednak upór w ratowniczym działaniu 
górników tej kopalni doprowadził do odnalezienia 8 żywych górników po siedmiu dniach a wkrót
ce następnych. 

Bardzo podobne tragiczne wydarzenie miało miejsce w lipcu 1969 roku w kopalni "Generał 
Zawadzki" w Dąbrowie Górniczej. Woda z powierzchniowych osadników mułowych przedarła się 
do podziemnych wyrobisk odcinając pod ziemią 119 górników. Akcja ratownicza trwała cztery dni 
i noce. Uratowano 118 zagrożonych górników. 

Ogień- to kolejny żywioł czyhający na zdrowie i życie górników. 
Pożary w kopalniach węgla a nawet w kopalniach rud oraz soli miały miejsce już od początków 

górnictwa. 
Opis pożaru, jaki miał miejsce w żupie solnej w Wieliczce w roku 151 O zamieszczony jest 

w "Kronice polskiej" Marcina Bielskiego. Według tego opisu w czasie tego pożaru podusiło się 
wielu ludzi. Żaden z górników nie zdecydował się spuścić pod ziemię dla ratowania innych. Do
piero żupnik (organizator produkcji) wielicki Andrzej Kościelski oraz rajca Seweryn Krajewski 
(w wieku 90 lat) spowodowali ugaszenie pożaru i zapobiegli zawaleniu się kopalni. 

Podobne wydarzenie miało miejsce w 1664 roku w szybie "Boner''. Akcję ratowniczą podjęły 
najpierw dwie osoby, które zaczadziły się w trakcie opuszczania ich pod ziemię kopalni i jedna 
z nich zmarła. Kilka dni później akcję ratowniczą podjęło 8 górników w specjalnie przygotowa
nych ubraniach z kapturami mającymi chronić ich przed zatruciem. Niestety siedmiu z tych śmiał
ków zaczadziło się śmiertelnie. Pożar ten szalał przez osiem miesięcy . 

Najgroźniejsze jednak były pożary w kopalniach węgla. Przyczynami tych pożarów były wybu
chy metanu, wybuchy pyłu węglowego, samozapalenie się węgla, stosowanie otwartego światła . 

Zagrożenia metanowe wykrywano i likwidowano początkowo przez wypalanie metanu, czego 
dokonywali tak zwani "pokutnicy". 

Nie znano dokładnie mechanizmów samozapalenia się węgla . Przykładem był długotrwały po
żar w kopalni ,,Fanny" na terenie dzisiejszych Katowic. Pożar ten trwał od 1823 do 1860 roku nisz
cząc całkowicie tę kopalnię. 

562 



W drugiej połowie XIX wieku w kopalni "Ksawery" prowadzono eksploatację w towarzystwie 
ciągłego zagrożenia pożarowego. Już wówczas rozważano możliwość zastosowania do gaszenia te
go pożaru szczelnego zamknięcia kopalni i wypełnienia jej dymem wytwarzanym przez specjalny 
piec na powierzchni. Metoda ta to poprzedniczka stosowanej do niedawna w polskim górnictwie 
metody inertyzacji powietrza kopalnianego przy użyciu gazowego agregatu gaśniczego GAG. 

W kopalniach węgla na obecnych terenach Folski miało miejsce wiele katastrofalnych poża
rów. Wśród nich był pożar w Zakładach Nowej Rudy w roku 1830- zginęło wówczas 151 ludzi 
oraz w roku 1841 w czasie którego zginęło 187 osób, w kopalni "Kleofas" w roku 1886 zginęło 
104 górników, w kopalni "Reden" w roku 1923 zginęło 38 górników, w kopalni "Barbara-Wyzwo
lenie" w roku 1954 pożar pochłonął 82 ofiary. 

Powietrze- to czwarty żywioł sprawiający wiele zagrożeń w górnictwie. 
Powietrze je.st jednym z czynników powstawania pożarów oraz ich rozwoju. Jest równocześnie 

niezbędne do oddychania i to zawierając odpowiednią ilość tlenu a nie zawierając szkodliwych i nie
bezpiecznych dla człowieka niedopuszczalnych stężeń gazów. 

Dawniej w odległych od szybu, źle przewietrzanych wyrobiskach powietrze zawierało dużą ilość 
dwutlenku węgla tak zwanego "puchu", gazu duszącego. W pobliżu ognisk pożarowych występo
wał groźny, silnie trujący "czad" czyl i tlenek węgla. 

Z zagadnieniem występowania gazów trujących i duszących w kopalni łączy się ratowanie lu
dzi zagrożonych tymi gazami, co było i jest połączone z wielkim niebezpieczeństwem. Podane 
wcześniej pożary w kopalniach i żupach solnych to najlepsze tego przykłady. Obecnie prace w atmo
sferze nie nadającej się do oddychania wykonują specjalne służby ratownicze wyposażone w odpo
wiednie ubiory, sprzęt ratowniczy oraz odpowiednio wyszkolone. 

Nie od razu tak było. Wielu śmiałków górników decydujących się na ratowanie innych zagro
żonych ludzi uległo śmiertelnemu zatruciu lub uduszeniu . 

W 1848 roku Zarząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej wydał pierwszą w języku polskim instruk
cję ratowniczą pt. "0 utrzymaniu zdrowego powietrza w kopalniach" . Według tej instrukcji ,,Ro
botnicy udający się na ratowanie zagazowanych powinni używać rury oddechowej o średnicy 2 cm, 
długości 25-30 m ... ". W głębszych pokładach należało używać skórzanych rezerwuarów ze świe
żym powietrzem o pojemności 20 litrów starczających na około 15 minut. Używano również zbior
ników o pojemności l m3 wożonych na wózkach, starczających dla jednej osoby na około godzinę. 
Przy schodzeniu do wyrobisk w obecności dwutlenku węgla zalecano zatykanie ust szmatą nasy
cona wodą wapienną. 

STAN RATOWNICTW A GÓRNICZEGO NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 

Jak wynika z przedstawionych dotąd przykładów, tragiczne wydarzenia i katastrofy miały miejsce 
w górnictwie od zarania jego dziejów. Od tego samego czasu istnieje potrzeba niesienia pomocy 
ludziom poszkodowanym w tych zdarzeniach. 

Do początków XIX wieku ratownictwo górnicze polegało wyłącznie na udzielaniu sobie wza
jemnej pomocy przez zatrudnionych pod ziemią górników. Częste pożary, wybuchy gazów i pyłu 
węglowego, nagłe wypływy gazów do wyrobisk podziemnych spowodowały, że dla niesienia po
mocy zagrożonym górnikom potrzebne były głównie urządzenia chroniące człowieka przed działa
niem szkodliwych gazów. W górnictwie zaczęły pojawiać się pierwsze i kolejne aparaty do ochro
ny układu oddechowego. 

Były to między innymi: 
- belgijski aparat oddechowy "Schwann" z roku 1853- pierwszy aparat zbiornikowy z regenero

wanym powietrzem i dodatkiem tlenu z butli o niskim ciśnieniu; 
- angielski aparat ,,Fleuss" z roku 1879; 
- niemiecki aparat oddechowy firmy Dreger, typ 190411909. 
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W drugiej połowie XIX wieku, niektóre kopalnie zaczęły zaopatrywać się w aparaty oddecho
we (po kilka sztuk) oraz organizować ochotniczą służbę ratunkową (przeszkolenie górników w uży
ciu aparatów do ochrony układu oddechowego). Brak jednak było wspólnej organizacji służby ratun
kowej, wzajemnej pomocy kopalń w razie katastrofy w jednej z nich, odpowiedniego prawodaw
stwa dla ratownictwa górniczego. 

Pierwsze dokumenty (przepisy) dotyczące utrzymywania w gotowości aparatów oddechowych 
wydano w 1867 roku w Ołomuńcu przez Rejonowy Urząd Górniczy a w roku 1897 przez Rejono
wy Urząd Górniczy w Ostrawie. Jednym z państw, w których ratownictwo górnicze rozwijało się 
najintensywniej były Niemcy. Tam rodziły się zręby szkolenia osób dozoru górniczego w zakresie 
posługiwania się aparatami oddechowymi. Z początkiem XX wieku rozpoczęto w Bahurn w Wyż
szej Szkole Górniczej szkolenie kierowników kopalnianych drużyn ratowniczych oraz mechaników 
aparatowych. Powstały lub rozwinęły się w Niemczech znaczące firmy produkujące aparaturę dla 
ratownictwa górniczego. 

Podobna sytuacja w zakresie ratownictwa górniczego istniała również w innych krajach euro
pejskich. 

Utrzymywanie w kopalniach drużyn ratowniczych oraz wyposażenia ratowniczego nadal nie 
było jednak obligatoryjnym. Zależało ono w zasadzie od decyzji właściciela kopalni . 

Nadszedł rok 1906. Sobotni poranek dnia 10 marca. We francuskiej kopalni węgla "Couriere" 
trwała normalna zmiana robocza. Pod ziemią było 1800 górników. Około godziny 7°0 rano miał 
miejsce katastrofalny wybuch, w wyniku którego śmierć poniosło prawie 1200 górników. 

Z tej potwornej tragedii, ze skutków, jakie ten wybuch spowodował, z błędów popełnionych 
w czasie kierowania akcją ratowniczą przez kierownictwo tej akcj i, z udziału w tej akcji ratowni
czej niemieckich doświadczonych ratowników, z wyników prób z aparatami oddechowymi bezpo
średnio w "Couriere" wyciągnięte zostały odpowiednie wnioski. 

Tragizm tego wydarzenia był tak ogromny i wymowny, że zmienił spojrzenie na problem bez
pieczeństwa w kopalniach oraz na ratownictwo górnicze prawie na całym świecie. Katastrofa w ko
palni "Courierre" wstrząsnęła opinią światową do tego stopnia, że stała się momentem przełomo
wym w działaniach władz górniczych. 

Zrozumiano wreszcie, że zachodzi potrzeba zorganizowanego działania ratownictwa górnicze
go, wzajemnej pomocy pomiędzy kopalniami - szczególnie w czasie takich potężnych katastrof. 
Wydawano więc odpowiednie akty prawne nakazujące utrzymywanie aparatów oddechowych na ko
palniach, przeszkolenie odpowiedniej i l ości górników w użyciu tych aparatów, tworzenie central
nych stacji ratowniczych, a więc akty prawne nakazujące istotne zmiany w dotychczasowym sła
bym ratownictwie górniczym i w jego wyposażeniu. Zrozumiano wreszcie to, że zachodzi potrzeba 
rozwoju produkcji sprzętu ratowniczego. 

Rodziły się kolejno nowe konstrukcje aparatów oddechowych, sprzętu pomiarowego oraz inne
go sprzętu ratowniczego: 
- Aparat oddechowy systemu "Woltersdorf' niemieckiej firmy "Inhabad" z roku 1923. 
- Aparat oddechowy niemieckiej firmy Dreger z roku 1924. 
- Aparat oddechowy ,,Lech-Gnom". Pierwszy polski aparat z automatyczno-zmiennym dawko-

waniem tlenu, konstrukcji polskiego inżyniera Stanisława Hermana, dyrektora Kopalni Doś
wiadczalnej "Barbara" i Centrali Ratownictwa w Mikołowie . Rok 1938. 

POCZĄTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W OKRĘGU GÓRNOŚLĄSKIM 

W zagłębiu górnośląskim wyraźny rozwój ratownictwa górniczego nastąpił tak jak w innych kra
jach i zagłębiach z początkiem XX wieku po tragedii w kopalni "Courierre". Uznano wówczas, że 
zachodzi potrzeba zorganizowanego działania ratownictwa górniczego. Uznano, że ratownictwo gór
nicze należy podporządkować centralnemu kierownictwu. 
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Aby zrozumieć tok rozumowania władz należy cofnąć się w czasie wstecz o kilkanaście lat. 
Ogłoszona w roku 1894 ustawa górnicza zobowiązała przedsiębiorców górniczych do pokrywania 
kosztów ubezpieczenia od wypadków w kopalniach. W tym celu przedsiębiorcy górniczy powołali 
Brackie Stowarzyszenie Zawodowe. 

W czerwcu 1906 roku Sekcja VI Brackiego Stowarzyszenia Zawodowego w Tarnowskich Gó
rach- jemu podlegały kopalnie Górnego Śląska- podjęła decyzję utworzenia ośrodka koordynu
jącego i nadzorującego działalność służb ratowniczych w kopalniach Górnego Śląska. Fostanowio
no zlokalizować ten ośrodek w Bytomiu na terenie wydzierżawionym od Towarzystwa Spadko
bierców Gieschego (teren kopalni Rozbark) a jego budowę rozpoczęto w kwietniu 1907 roku i na
dano mu nazwę: "Górnośląska Główna Stacja Ratownicza" . Organizatorem, jej pierwszym a na
stępnie wieloletnim dyrektorem był asesor górniczy Woltersdorf. Pierwszy etap budowy zakończo
no w roku 1908. W następnych latach rozbudowywano ten ośrodek. W roku 1911 do użytku od
dana została sztolnia doświadczalna . 

POCZĄTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 
W DOLNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM 

W 1907 roku zaakceptowana została przez górnicze władze pruskie propozycja zorganizowania i wy
posażenia w Wałbrzychu Centralnego Magazynu Ratowniczego dla potrzeb dolnośląskich kopahi. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia był Związek Interesów Górniczych Dolnego Śląska. Obiekt tah ' 
oddany został do użytku l kwietnia 1909 roku. Pierwszym kierownikiem tej placówki mianowany 
został nadsztygar Schor. 

POCZĄTKI RATOWNICTW A GÓRNICZEGO W OKRĘGU DĄBROWSKIM 

W Zagłębiu Dąbrowskim już w latach 70-tych XIX wieku w nielicznych kopalniach węgla funk
cjonowały stacje ratownicze. Wyposażenie oraz organizacja drużyny ratowniczej nie były skoordy
nowane pomiędzy sobą. W stacjach przechowywano tylko aparaty, do użycia których przeszkolo
nych było tylko kilka osób. Sprawy nie zmieniło wydanie przez władze rosyjskie w roku 1892 z~t
rządzenia w którym właściciele kopalń zobowiązani zostali do organizowania w kopalniach służb 
ratownictwa górniczego. Organizacja stacji ratowniczych oraz drużyn ratowniczych w kopalniach 
Zagłębia Dąbrowskiego uległa przyśpieszeniu dopiero po pożarze w kopalni "Saturn" w Czeladzi. 
Pomimo, że w akcji ratowniczej brali udział ratownicy z wszystkich kopalń dąbrowskich , to braki 
organizacyjne, niejednorodne i niedoskonałe wyposażenie drużyn ratowniczych spowodowały to, że 
akcja ratownicza była mało skuteczna. Po tych przykrych doświadczeniach Główny Komitet Nau
kowy przy Radzie Zjazdu Przemysłowców Górniczych będącej reprezentacją właścicieli kopalń Kró
lestwa Folskiego w październiku 1909 roku wydało przepisy zobowiązujące władze górnicze okrę
gu dąbrowskiego do zorganizowania Centralnej Stacji Ratunkowej. Budowę Stacji zlokalizowano 
w Sosnowcu a rozpoczęto w 1910 roku. Stacja w Sosnowcu rozpoczęła swoją działalność w lipcu 
1911 roku. Organizatorem i jej pierwszym dyrektorem był inżynier górniczy JózefJuroff. 

POCZĄTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W OKRĘGU KRAKOWSKIM 

Ograniczone rozmiary zagrożeń w kopalniach okręgu krakowskiego spowodowały, że ratownictwo 
w tym okręgu na przełomie XIX i XX wieku rozwijało się mniej prężnie niż w okręgu górnośląs
kim. Kopalnie okręgu krakowskiego wchodzącego w skład monarchii Austro-Węgierskiej podle
gały przepisom okólnika Cesarsko-Królewskiego Urzędu Górniczego w Krakowie z maja 1898 ro-
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ku a następnie okólnika Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie ze stycznia 1900 roku oraz wy
danych w maju 1906 roku przez Cesarsko-Królewskie Starostwo w Krakowie szczegółowych prze
pisów prowadzenia kopalni. Jedną z pierwszych kopalń, która w 1906 roku utworzyła Straż Ratun
kową- zgodnie z nowymi przepisami - była kopalnia "Szyb Artur" obecnie ,,Siersza" w Trzebini 
a następnie kopalnia "Sobieski" oraz ,,Friedrich August" obecnie ,,Jaworzno". Nie organizowano jed
nak ośrodka ratowniczego o charakterze centralnym. 

Podobnie jak w górnictwie węglowym rozwijało się w tym okręgu ratownictwo górnicze w Żu
pach Solnych w Wieliczce i w Bochni. 

RATOWNICTWO GÓRNICZE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

Po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 roku w granicach odrodzonego państwa polskiego zna
lazły się okręg dąbrowski oraz krakowski. Zachodnia część okręgu górnośląskiego - po Plebis
cycie i III Powstaniu Śląskim . Wschodnia część okręgu górnośląskiego oraz okręg dolnośląski na
leżały do Niemiec. Do Niemiec należał również Bytom wraz z Górnośląską Główną Stacją Ratow
nictwa Górniczego i Sztolnią Doświadczalną. Zaszła więc potrzeba utworzenia w polskiej części 
Górnego Śląska nowego ośrodka ratowniczego o charakterze centralnym. 

Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Katowicach utworzył w roku 
1925 Centralę Ratownictwa Górniczego w Pniowcu koło Tarnowskich Gór na terenie nieczynnej 
fabryki materiałów wybuchowych ,,Lignoza". Organizatorem i jej pierwszym dyrektorem był inży
nier górniczy Józef Juroff, który wcześniej był organizatorem i pierwszym dyrektorem Centralnej 
Stacji Ratunkowej w Sosnowcu. 

Centralę Ratownictwa z Pniowca po roku przeniesiono do Mikoława na teren nieczynnej kopal
ni węgla, gdzie utworzono Kopalnię Doświadczalną "Barbara" oraz Centralę Ratownictwa. 

Ośrodki ratownicze w Bytomiu i w Wałbrzychu funkcjonowały normalnie rozwijając swoją dzia
łalność . 

RATOWNICTWO GÓRNICZE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Wybuch II wojny światowej przerwał pomyślny rozwój ratownictwa górniczego z okresu II Rze
czypospolitej. Górnośląska Główna Stacja Ratownictwa Górniczego i Sztolnia Doświadczalna w By
tomiu znajdująca się przed wojną na terenie Niemiec przejęła funkcje nadzorcze nad stacjami w Mi
kołowie oraz w Sosnowcu. Wprowadzono jednolitą organizacje ratownictwa górniczego. 

Stacja w Mikołowie ograniczyła w czasie wojny znacznie swój zakres działania. Normalnie funk
cjonowały stacje w Sosnowcu, Bytomiu i Wałbrzychu. 

RATOWNICTWO GÓRNICZE W POLSCE POROKU 1945 

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego- Wy
dział Ratownictwa i Stacji Doświadczalnych w dniu 18 maja 1945 roku przedstawił organizację ra
townictwa górniczego w przemyśle węglowym Polski. 

Stacje ratownictwa górniczego w Bytomiu, Sosnowcu i w Mikołowie rozpoczęły swoją nową 
działalność w miarę możliwości wynikających z wyposażenia oraz obsady personalnej już w maju 
1945 roku. Poszczególnymi stacjami okręgowymi kierowali wówczas: mgr inż. Kazimierz Cehak 
w Bytomiu oraz w Mikołowie (do zakończenia jej działalności), inż. Edward Porczyński w Sosno
wcu, Nowakowski w Wałbrzychu . 

Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego wydał w dniu 25 czerwca 1945 roku Zarządzenie ok
reślające zadania dla ratownictwa kopalnianego oraz zadania dla okręgowych stacji ratowniczych. 
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W listopadzie 1945 roku Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zatwierdził polskie przepisy 
o ratownictwie górniczym i pierwszej pomocy. 

Z dniem l stycznia 1947 roku decyzją CZPW zaprzestała działalności OSRG Mikołów. W sty
czniu 1948 roku decyzją CZPW z dotychczas działających stacji okręgowych w Bytomiu, Sosnow
cu i Wałbrzychu, utworzono przedsiębiorstwo "Stacja Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglo
wego" z siedzibą w Bytomiu z oddziałami w Sosnowcu i w Wałbrzychu. 

Decyzją Ministra Górnictwa od lutego 1951 roku, każda osoba dołowego dozoru górniczego 
spełniająca kryteria zdrowotne i wiekowe musiała być ratownikiem górniczym i należeć do druży
ny ratowniczej . 

W roku 1954 utworzono w strukturach Stacji w Bytomiu- Ośrodek Badań Lekarskich Ratow
ników. 

W roku 1958 w związku z szybkim rozwojem górnictwa uruchomiono cztery kolejne okręgowe 
stacje ratownictwa górniczego w Wodzisławiu Śląskim, Jaworznie, Tychach i Zabrzu. 

Kolejne Jata to dalszy rozwój ratownictwa górniczego również w zakładach górniczych górnic
twa niewęglowego. Organizowano kolejne okręgowe stacje: w Kłodawie, Rudkach i Tarnobrzegu 
- dla kopalń surowców chemicznych, w Częstochowie Sabinowie - dla kopalń rud żelaza, w Lubi
nie- dla kopalń rud miedzi, w Krakowie- dla zakładów poszukiwania i eksploatacji nafty i gazu. 

Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki od dnia 16 marca 1959 roku dotychczasowa Stacja 
Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego w Bytomiu zmieniła nazwę na "Centralna Stacja 
Ratownictwa Górniczego" w Bytomiu. 

Wdrażanie nowoczesnych technologii i sprzętu wiązało się z koniecznością zatrudniania do je
go obsługi odpowiednio przeszkolonego personelu. W kwietniu 1966 roku Kolegium Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki podjęło Uchwałę w sprawie postępu technicznego i organizacyjnego w ra
townictwie górniczym. Zaczęto wobec powyższego tworzyć w ratownictwie górniczym zespoły spe
cjalistyczne. 

Od roku 1966 rozszerzona została działalność ratownicza w przypadku powstania zawału w pod
ziemiach kopalń oraz w przypadku nagłego wdarcia się wody do wyrobisk kopalnianych. 

W kolejnych latach organizowane były w drużynach ratowniczych na kopalniach oraz w Cen
tralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu konkretne zespoły (zastępy) specjalistyczne. By
ły to głównie zastępy do prac podwodnych, czyli zastępy nurkowe, zastępy do prac w wyrobiskach 
stromych i pionowych, czyli zastępy szybowe, zastępy i pogotowie pomiarowe czyli do obsługi chro
matografów, zastępy i pogotowie do inertyzacji powietrza kopalnianego czyli zastępy do obsługi 
gazowego agregatu gaśniczego GAG, zastępy i pogotowie wiertnicze, 

W związku ze stale zwiększającym się zakresem zadań Centralnej Stacji, w 1974 roku oddano do 
użytku nowy obiekt przy ulicy Chorzowskiej 25 w Bytomiu, będący do dziś siedzibą CSRG S.A. 

W kolejnych latach zmieniały się wielokrotnie przepisy dotyczące ratownictwa górniczego, struk
tury organizacyjnej, zakresu zadań, zasad finansowania, itd . 

Główne zmiany następowały w związku z wejściem w życie: 
- Zarządzenia nr 11 Ministra Górnictwa z 20 maja 1981 roku w sprawie organizacji ratownictwa 

górniczego; 
- Zarządzenia nr 28 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 października 1987 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji i zakresu działania CSRG oraz OSRG; 
- Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4lutego 1994 roku; 
- Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 roku w sprawie organizacji, 

zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniące
go się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych; 

- zmiany (nowelizacji) Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 27 lipca 2001 roku; 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa gór-

niczego. 
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Na przełomie 1995 i 1996 roku status jednostek ratownictwa uzyskały: 
- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - zabezpieczająca m.in. zakłady górni

cze węgla kamiennego, soli kamiennej i rud żelaza. 

- Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie- powstała z OSRG wcześniej działa
jącej w ramach CSRG- zabezpieczająca zakłady poszukiwania i eksploatacji nafty i gazu. 

- Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie będąca oddziałem KGHM "Polska 
Miedź" S.A. - zabezpieczająca zakłady górnicze wydobywające rudę miedzi . 

- Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Tarnobrzegu- obecnie Jednostka Ratownictwa 
Górniczego w Tarnobrzegu- zabezpieczająca zakłady wydobywające siarkę . 

- Prawna i organizacyjna samodzielność jednostek ratownictwa górniczego to nowa forma orga
nizacji ratownictwa górniczego w Polsce. 
W dniu 17 września 2004 roku Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego - Przedsiębiorstwo 

Państwowe Użyteczności Publicznej z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa zostało przekształcone 
w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa i od l stycznia 2005 roku roz
poczęła działalność jako spółka kapitałowa prawa handlowego. 

W maju 2003 roku CSRG utworzyła Centrum Usług Specjalistycznych CEN-RAT Sp. z o.o. 
a w lipcu 2004 roku zawiązana została spółka CEN-MED. Sp. z o.o. 

Utworzenie tych spółek wiązało się z wydzieleniem działalności nie związanej bezpośrednio 
z gotowością akcyjną a dotyczącą funkcji komercyjnych. 

Działalność polskiego ratownictwa górniczego doceniana jest na całym świecie. Przykładów na 
to jest wiele. Warto w tym miejscu wspomnieć, chociaż kilka momentów ratowniczej solidarności 
z tymi, którzy potrzebują pomocy, niezależnie gdzie to ma miejsce. 

Pornoc ratowników CSRG w gaszeniu pożaru i opanowaniu erupcji ropy w roku 1980 na wiert
ni Daszewa-l koło Karlina. 

Pornoc ratowników górniczych z CSRG i kopalń OSRG Wodzisław w roku 1987 w akcji ra
towniczej w jaskini Bystra w Zakopanem. 

Akcja ratownicza z udziałem ratowników górniczych kopalni "Budryk" w lutym 1994 roku na 
bil!daszybach w Zabrzu. 

Udział ratowników CSRG w akcji przeciwpowodziowej w Opolu w lipcu 1997 roku. 
Udział w akcji ratowniczej w Armenii po trzęsieniach ziemi: ratowników JRGH Lubin w roku 

1988 oraz ratowników CSRG Bytom w roku 1999. 
Udział ratowników JRGH Lubin w akcjach ratowniczych po trzęsieniach ziemi w Turcji w ro

ku 1999. 
Ugaszenie pożarów przy użyciu gazowego agregatu gaśniczego GAG w kopalniach złota "Li

banan" oraz "Deelkraal" w Republice Południowej Afryki w latach 1992 i 1993. 
Pornoc w opanowaniu pożaru w kopalni węgla ,Zasiadźko" na Ukrainie w 2001 roku- poprzez 

zastosowanie wytwornicy azotu HPLC z powietrza atmosferycznego. 
U gaszenie pożaru przy użyciu gazowego agregatu gaśniczego GAG w kopalni węgla "Pinacle" 

w Zachodniej Wirginii w USA w roku 2003 . 
Udział ratowników CSRG oraz wielu kopalń w akcj i ratowniczej prowadzonej w lutym 2006 

roku na terenie zawalonej hali targowej w Katowicach. 
Ratownictwu górniczemu, tej szlachetnej służbie towarzyszy symbol, godło ratownicze jakim jest 

,.Krzyż Maltański" . 

Krzyż Maltański - symbol polskiego ratownictwa górniczego wzoruje się na krzyżu, herbie Joa
nnitów, członków zakonu Kawalerów Maltańskich niosących pomoc potrzebującym. 

Wszystkie dokonywane w ciągu lat zmiany w organizacji służb ratownictwa górniczego, jego 
wyposażenia, zadań, przynależności , szkolenia, itd., były dokonywane na pewno z zamiarem po
prawy jego funkcjonowania. Na ile były to decyzje trafne a na ile nie trafione, pokaże historia. Pew
ne jest jednak jedno, to samo przesłanie, jakie ciągle towarzyszy ratownictwu górniczemu na ca
łym świecie: "Ratownik gotów na każde wezwanie". Niech takie przesłanie trwa. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

l 00 lat zorganizowanego ratownictwa górniczego 
na ziemiach polskich 

Bogdan Ćwięk 
Były Dyrektor Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 

STRESZCZENIE: ratownictwo górnicze w nowoczesnych strukturach organizacyjnych powstało 
na ziemiach polskich w okresie kiedy były one administrowane przez zaborców, miało zróżnico
wany charakter, a dotyczyło kopalń węgla kamiennego. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie 
międzywojennym zaczęło działać już jednolicie, ale jego zasadniczy rozwój datuje się po roku 1945. 
Wtedy to niezależnie od zabezpieczenia kopalń węgla kamiennego, powstały instytucje ratownicze 
w poszczególnych branżach przemysłu wydobywczego, rozwinięto organizację i wyposażenie ja
kie pozwoliły nawiązać współpracę z wieloma krajami, na wielu kontynentach świata. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, eksploatacja podziemna, ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo 
pracy 

l. WSTĘP 

Odkąd człowiek sięgnął po dobra ukryte w ziemi musiał pokonywać siły natury związane z zale
ganiem kopalin, zawsze zagrażające jego zdrowiu i życiu. Potrzeby w tym zakresie wynikające za
równo z charakteru górniczych zagrożeń, jak i rozwoju zapotrzebowania na minerały użyteczne 
były bodźcem dla rozwoju techniki górniczej, ale także środków i metod umożliwiających prowa
dzenie procesu wydobywczego w możliwych do osiągnięcia na danym etapie warunkach bezpie
czeństwa i ekonomiki. Czynnik bezpieczeństwa stał się stymulatorem rozwoju ratownictwa górni
czego od etapu spontaniczności i prymitywizmu do zorganizowanych służb zapewniających skute
czność interwencji w zróżnicowanych warunkach naturalnych. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótka charakterystyka problemu na terenie Polski. 
Ze zrozumiałych względów zasadniczy rozwój ratownictwa przypada na lata po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w roku 1918, a następnie po roku 1945, bowiem wiąże się on z powstaniem 
nowoczesnego przemysłu wydobywczego, odgrywającego znaczącą rolę w gospodarce kraju. 

2. POCZĄTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 

Folska od końca XVIII do początków XX wieku była administrowana przez trzy mocarstwa oś
cienne , gdzie z wielu względów zainteresowanie górnictwem powodowało jego zróżnicowane od
działywanie na gospodarkę krajów. Miało to wpływ na poziom rozwoj u kopalń, ich usprzętowienie 
i organizację działań, a tym samym i na szeroko rozumiane bezpieczeństwo górniczej pracy. Jak w ca
łym świecie również na ziemiach polskich zagrożenia naturalne występujące w kopalniach powo
dowały wiele katastrof i wypadków, w których ginęli i tracili zdrowie ludzie znajdujący się w za
sięgu skutków. Wymienić tylko katastrofy: w kopalniach angielskich w latach 1864-1878 odnoto-
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wano 3738 wybuchów z 3798 ofiarami śmiertelnymi, w Westfalii w latach 1861-1882 odnotowano 
1070 wybuchów. W kopalniach na ziemiach polskich odnotowano m.in. w roku 1886 pożar w ko
palni "Kleofas" w Katowicach z 104 ofiarami, a w roku 1895 w kopalni "Gottessengen" (później 
,,Pokój" w Rudzie Śląskiej) z 20 ofiarami [1] . 

Rozwój wydobycia węgla kamiennego jaki nastąpi ł w świecie w XIX wieku spowodował inten
syfikację wypadków wywołanych głównie wybuchami metanu i pyłu węglowego. Jeżeli właściwości 
metanu w tym zakresie były już znane od dawna, (z kopalnictwa soli) to zagrożenie wybuchowe 
pyłu węglowego w ówczesnym górnictwie było zjawiskiem zaskakującym, traktowanym przez wie
lu nawet wybitnych naukowców sceptycznie. Dopiero w roku 1879 w Anglii powołano komisję do 
zbadania tego zagrożenia . Po 15 Jatach komisja stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo pow
stania w kopalni wybuchu odpowiednio rozdrobnionego pyłu węglowego. Zalecono pewne działa
nia zabezpieczające , ale nie podjęto dostatecznych starań dla ich wdrożenia. Trzeba było katastrofy 
wybuchu pyłu węglowego i pożaru w francuskiej kopalni "Courrieres", jaka zaistniała w 1906 roku 
i jaka spowodowała 1099 ofiar, aby nastąpił przełom w traktowaniu problemu przez władze górni
cze. Ustalono podstawowe zasady zabezpieczeń a także zdecydowano o konieczności organizacji 
ratownictwa górniczego w kopalniach według nowoczesnych odpowiadających potrzebom wymo
gów, ratownictwa odpowiednio wyszkolonego i wyposażonego . 

Zanim zrodziły się w tym zakresie zasady określone odpowiednimi aktami prawnymi, wypadki 
i katastrofy powodujące skażenie powietrza kopalnianego stały się bodźcem do podejmowania prac 
dla skonstruowania sprzętu ochronnego umożliwiającego ratownikom prace w takiej atmosferze. 
Już w roku 1830 angielska firma Skafander wyprodukowała aparat z powietrzem zgromadzonym 
w dużym worku. Do roku 1917 powstaje szereg mniej lub bardziej sprawnych rozwiązań aparatów 
oddechowych proponowanych przez konstruktorów angielskich, francuskich, niemieckich, austriac
kich. Wszystkie one charakteryzowały się jednak brakiem pewności działania. Dopiero Ameryka
nin Gibbs w 1917 roku skonstruował aparat oddechowy wyposażony w automat płucny, którego 
zasady działania wykorzystywane są w rozwiązaniach proponowanych do Jat obecnych. Jeden z naj
wcześniejszych dokumentów dotyczących ratowniczego zabezpieczenia kopalń to przepisy nakazu
jące utrzymanie w nich oddechowych aparatów ochronnych, wydane w roku 1867 przez Rejonowy 
Urząd Górniczy w Ołomuńcu w Cesarstwie Austrowęgierskim. Chociaż z braku warunków ich za
sady nie zostały w pełni wdrożone, stały się podstawą wydania zarządzenia o organizacji ratow
nictwa górniczego jakie ukazało się w roku 1897 jako dokument Rejonowego Urzędu Górniczego 
w Ostrawie: Źasady tu ujęte zostały zmienione dopiero w 1955 roku przez władze Czechosłowacji. 

W roku 1908 w górnictwie Cesarstwa Austrowęgierskiego utworzono centralne stacje ratowni
. cze w Witkowickich Kopalniach Węgla Kamiennego i wŁazach na terenach Czech. Zasady rato w-

/niczego zabezpieczenia kopalń Zagłębia Krakowskiego podległych władzom austriackim okreś
lone zostały okólnikiem wydanym przez Urząd Górniczy w Krakowie w 1898 roku, oraz w 1900 
roku. W 1906 r. Starostwo Górnicze w Krakowie określiło przepisy w tym zakresie, zobowiązujące 
do utrzymania w kopalniach odpowiednich służb (Straże Ratunkowe). Nie ustanowiono stacji cen
tralnej. Jedną z pierwszych kopalń, która powołała w roku 1906 taką straż była kopalnia "Artur" 
w Trzebini (później "Siersza"). 

Na terenie Prus w roku 1873 Górnicza Kasa Gwarecka Westfalii podjęła ratownicze szkolenie 
osób dozoru prowadzone w Wyższej Szkole Górniczej w Bohum. Problematyka ratownicza w za
głębiach węglowych na terenie Prus została podporządkowana Brackiemu Stowarzyszeniu Zawo
dowemu, które w roku 1906 zdecydowało o konieczności koordynacji tej działalności poprzez 
centralne stacje ratownicze. Po katastrofie w kopalni "Courrieres" ( 10.03.1906 r.) w dniu 26 czer
wca tegoż roku zdecydowano o powstaniu takiej stacji w Bytomiu, w 1907 roku w Akwizgranie, 
w 1909 roku w Wałbrzychu dla Dolnego Śląska i w Ciausthal Zellerfeld w Górach Harcu, w 191 O 
roku w Essen dla Zagłębia Ruhry. 

Na terenie Rosji w roku 1892 wydano zarządzenie zobowiązujące właścicieli kopalń do organi
zacji służb ratowniczych, ale jego wdrażanie w zasadzie sprowadzało się do przechowywania w ko-
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palniach pewnej ilości aparatów oddechowych i przyrządów do "ożywiania". Dopiero w roku 1907 
ustanowiono obowiązek utrzymania w kopalniach zastępów ratowniczych. W roku 1908 powstaje 
Centralna Stacja Ratownicza w Makiejewce w Zagłębiu Donieckim, a w roku 1911 w Sosnowcu 
dla Zagłębia Dąbrowskiego. 

3. CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU 

3.1. Okres lat 1907-1945 

Stacja powstała jako pierwsza na kontynencie europejskim po katastrofie w kopalni "Courrieres". 
Pierwotnie miała nazwę Górnośląska Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, a zlokalizowana 
została w Bytomiu w sąsiedztwie kopalni "Heinitz" (później ,,Rozbark"). Nadzór nad budową obiektu 
a następnie zarządzanie nim powierzono inżynierowi górniczemu E . Waltersdorfowi, wybitnemu 
specjaliście w tym zakresie. 

Podstawowe zadania Stacji dotyczyły : określania jednolitych zasad szkolenia ratowników, ok
reślania wyposażenia ratowniczego jakie powinno być utrzymane w kopalniach, wprowadzania no
wych rozwiązań sprzętowych, metodycznych i organizacyjnych w ratownictwie, w dostosowaniu 
do rozwoju techniki i postępu naukowego, opracowywania metod zwalczania zagrożel'l, sprawowa
nia kontroli nad działalnością ratowników w górnośląskich kopalniach. 

Zasady te po raz pierwszy określone w tak szerokim zakresie dały początek nowoczesnym struk
turom organizacji służb, które odpowiednio modyfikowane i doskonalone są do dziś aktualne, a w ge
neralnym ujęciu uznane zostały przez wszystkie górnicze kraje świata . 

W roku 2007 przypada 100 lat od powołania nowoczesnej bytomskiej stacji, w ciągu których 
zmieniały się granice państw i bieg historii, ale ratownictwo tu prezentowane rozwijało się w spo
sób ciągły, stąd jego idee i zasady przenoszone były do wielu krajów i na wiele kontynentów. Ta
kie kształtowanie problemu bylo i jest możl i we, bowiem zasady ratowniczych działal'l wykraczają 
poza polityczne kanony i nie mogą podlegać żadnym czasowym, czy lokalnym ograniczeniom. 

Bytomska Stacja powołana przez władze pruskie na terenie przez nie administrowanym, pod
jęła intensywne starania dla realizacji zadań jakie zostały jej przyporządkowane. W roku 1912 jej 
podstawowe wyposażenie stanowiło między innymi.: 20 aparatów oddechowych tlenowych typu 
Draeger 1904/09, l aparat oddechowy typu Westfalia 1908, l aparat nurkowy, 5 kompletów wypo
sażenia dla ratowników przewodników, 15 kompletów dla ratowników, 30 lamp elektrycznych, 
l aparat telefoniczny na wózku kopalnianym i 6 aparatów przenośnych z 1500 metrami przewodu 
telefonicznego, 2 aparaty reanimacyjne, l agregat gaśniczy, prądownica wodna, 3 hydronetki , wózek 
z 500 metrami węża pożarniczego, 8 gaśnic pianowych, 10 gaśnic suchych, 2 walizki z narzędzia
mi, l pompa elektryczna do przetłaczania tlenu z dużych do małych butli, 200 metrów płótna wen
tylacyjnego, 6 noszy i walizka z środkami opatrunkowymi oraz inny podręczny sprzęt pomocniczy. 

W tymże roku w zakresie stanu ratowników górnośląskich kopalniach, przeszkolonych za po
średnictwem Stacji odnotowano: liczba ratowników robotników 2163, strażaków zawodowych 598, 
strażaków ochotników 329, pracowników umysłowych kopalń 539, osób dozoru kopalnianego 559. 

Stacja nie zaprzestała działalności w okresie I wojny światowej , a ograniczone zostało jedynie 
ratownicze szkolenie. Nie odnotowano też większych strat spowodowanych działaniami wojenny
mi . W tym czasie działalność Stacji została rozszerzona o badania dotyczące nagromadzeń pyłu 
węglowego w wyrobiskach kopalnianych i jego zwalczania. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Stacja Bytomska znalazła się w ob
szarze spornym o który toczyły się przetargi miedzy rządem polskim i niemieckim. W oparciu o os
tateczne rozstrzygniecie podjęte po plebiscycie przeprowadzonym na Górnym Śląsku w 1922 roku 
Bytom pozostał w granicach Niemiec. Chociaż większość górnośląskich kopalń przypadła Polsce , 
Stacja Ratownicza pozostała niemiecka i jej działalność objęła tylko tamtejsze zakłady. W począt
kowym okresie po zakończeniu wojny Stacja wspierała praktycznie również działania ratownicze 
jakie trzeba było podejmować na niektórych kopalniach w Zagłębiu Dąbrowskim. 
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W odrodzonej Polsce do roku 1925 ratownictwo górnicze było koordynowane jedynie przez 
Centralną Stację w Sosnowcu, która jednak z uwagi na lokalizację nie mogła skutecznie obsługi
wać kopalń położonych w większej od niej odległości . Nadzór nad problematyką bezpieczeństwa 
pracy i ratownictwa sprawował powołany w roku 1922 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, 
działający w terenie za pośrednictwem Urzędów Okręgowych. Odpowiednie zarządzenie modyfi
kujące ustalenia WUG we Wrocławiu z 1904 i 1906 roku zostało wydane w 1923 roku i określało 
zasady jakie musiały być przestrzegane w kopalniach w zakresie organizacji drużyn ratowniczych 
i wyposażenia zakładów w podstawowy sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji likwidacji zagro
żeń. Według stanu na l maja 1924 roku w polskim górnictwie czynne było : 7 Rejonowych Stacji 
Ratowniczych zabezpieczających po kilka sąsiednich kopalń i 54 kopalniane stacje w poszczegól
nych zakładach . Miały one do dyspozycji m.in. 791 tlenowych aparatów oddechowych oraz 170 
aparatów do sztucznego oddychania. 

Względy dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa w kopalniach spowodowały podjęcie 
wysiłków dla organizacji w Polsce centralnej stacji zabezpieczającej kopalnie górnośląskie. Począt
kowo stację zamierzano zorganizować w Katowicach, ale brak odpowiedniej lokalizacji spowodo
wał powołanie jej w roku 1925 w Pniowcu koło Tarnowskich Gór. Została nazwana Centralą Ra
townictwa Górniczego, a jej pierwszym dyrektorem był inżynier górniczy Józef Juroff. I to poło
żenie okazało się nie dość korzystne, tak że w roku 1926 przeniesiona została do Kopalni Doś
wiadczalnej ,,Barbara" w Mikołowie. Tu rozwijała swą działalność do wybuchu wojny w 1939 roku. 
Niemcy w okresie okupacji Polski zl ikwidowali mikalowską placówkę , koncentrując zabezpiecze
nie ratownicze śląskich kopalń w stacji w Bytomiu. 

Od roku 1930 Centralą Ratowniczą w Mikołowie kierował inż . St. Herman, specjalizujący się 
w konstrukcji aparatów oddechowych. Powstał opatentowany aparat o nazwie Lech-Gnom, ale wy
buch wojny uniemożliwił podjęcie jego produkcji. Po wojnie dostępne aparaty charakteryzowały 
się lepszymi właściwościami użytkowymi i zaproponowane przez inż. Hermana znalazły zastoso
wanie tylko w strażach pożarowych na powierzchni. 

W Kopalni Doświadczalnej w Mikołowie na początku lat trzydziestych zorganizowano labora
toria chemiczne i fizyczne , gdzie podjęto m.in. badania nad wybuchowością metanu i pyłu węglo
wego. Prowadził je późniejszy profesor, wybitny światowy specjalista w tym zakresie Wacław Cy
bulski, który określił nie tylko szereg istotnych zasad zagrożenia, ale także metody skutecznej z nim 
walki. Tu m.in. zdobywali ratownicze doświadczenie tacy specjaliści jak późniejszy dyrektor CSRG 
w Bytomiu Kazimierz Cehak czy wiceminister górnictwa i energetyki Franciszek Jopek. 

Ratownicze osiągnięcia w zwalczaniu zagrożeń w okresie międzywojennym były możliwe m.in. 
dzięki działalności koordynacyjnej Centrali i stacji okręgowych , a także dzięki pracom podejmo
wanym m.i n. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie gdzie byli już zaangażowani spe
cjaliści tej miary co późniejsi profesorowie tacy jak: prof. W. Budryk, B. Krupiński, A. Sałusto
wicz, czy F. Zalewski. Trzeba było jednak jeszcze wielu Jat intensywnych wysiłków, przerwanych 
drugą wojną światową, aby polskie górnictwo a w nim i ratownictwo osiągnęły poziom czołowych 
krajów świata, aby zasady warunkujące jego efektywność ukształtować na poziomie umożliwiają
cym przekazywanie ich z Polski na wiele kontynentów. 

3.2. Okres lat po roku 1945 

Zasadniczy rozwój polskiego ratownictwa górniczego jest związany z okresem rozkwitu przemysłu 
wydobywczego po roku 1945, kiedy Polska po zmianie granic i przejęciu znacznego potencjału gór
niczego na zachodzie stała się w tym zakresie znaczącym w świecie krajem. Utrata terenów wschod
nich odbiła się jedynie zmniejszeniem możliwośc i wydobycia ropy naftowej, ale w to miejsce pod
jęto kopalnictwo wielu minerałów użytecznych jakich nie pozyskiwano w okresie międzywojen
nym. Wymienić tylko wzrost możliwości produkcji węgla kamiennego, w tym gatunków o wyso
kiej wartości użytkowej niezbędnych w produkcji koksu czy przeróbce chemicznej, wzrost wyda-
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bycia węgla brunatnego, podjęcie produkcji rud miedzi, siarki i innych minerałów. Z rozwojem 
wydobycia rosły zagrożenia naturalne, które w polskich kopalniach występowały wszystkie jakie 
towarzyszą podziemnej eksploatacji złóż. Trudne warunki eksploatacji powodowały konieczność 
intensyfikacji prac dla opracowania metod i środków zabezpieczenia załóg kopalń, metod i środ
ków jakimi muszą dysponować służby ratownicze, aby podejmować działania dla likwidacji zagra
żel'! w najbardziej niekorzystnych warunkach. 

Zanim rozpatrzone zostaną powyższe zagadnienia niezbędna jest krótka charakterystyka orga
nizacji ratownictwa w kopalniach, gdzie umiejscowione sąjego podstawowe kadry i służby 

3.2.1. Ratownictwo gómicze w kopalniac/z 
Jak już wspomniano, w okresie międzywojennym na kształt ratownictwa górniczego w kopalniach 
miały wpływ Okręgowe Urzędy Górnicze, w tym i Wyższy Urząd w Katowicach. Ustalono, że w za
sadzie w każdej kopalni podziemnej musi być utrzymana odpowiednio wyposażona i wyszkolona 
drużyna ratownicza. W wyjątkowych przypadkach Urząd Górniczy mógł wyrazić zgodę , aby dru
żyna ratownicza z jednej kopalni zabezpieczała kopalnie sąsiednie o ograniczonym stopniu zagro
żenia, czy jednostki małe z niewielką liczbą załogi. Zdecydowano o amatorskim systemie ratownic
twa, tzn., że ratownikiem górniczym może być pracownik kopalni spełniający odpowiednie kryte
ria, prezentujący właściwe kwalifikacje zawodowe i psychologiczne, przy czym te dobrowolnie przy
jęte obowiązki sprawuje niezależnie od swoich zasadniczych zadań zawodowych. 

Drużyna kopalniana dzieli się na 5 osobowe zespoły robocze zwane zastępami, które sąjedno
stkami niepodzielnymi uprawnionymi do samodzielnej realizacji zadań w skażony środowisku gór
niczym. Ten system w podstawowych założeniach obowiązuje do dziś. Zapewnia on nie tylko ope
ratywność działań, ale także możliwy do osiągnięcia stopień zabezpieczenia ratowników w przy
padku kiedy jeden z członków zastępu uległby wypadkowi w czasie akcji . W ratownictwie współ
czesnym, w zasadniczym elemencie organizacji drużyny niewiele się zmieniło . Oczywiście współ

czesna kopalniana drużyna musi odpowiadać potrzebom kopalni XXI wieku, ale zmiany organiza
cyjne dotyczą w niej doskonalenia kwalifikacji ludzi w oparciu o specjalizacje, jakie muszą być 
opanowywane, aby ratownicy mogli interweniować w każdej sytuacji sprowokowanej splotem nie
korzystnych warunków naturalnych. Działania współczesnej drużyny wspiera zespół doradców, ja
kich ma prawo powołać kierownik ruchu zakładu górniczego z grona wybitnych specjalistów gór
niczych. Mają oni obowiązek nie tylko wspierać kierownika drużyny w jego wysiłkach związanych 
ze szkoleniem ratowników, ale także w razie złożonych akcji ratowniczych służyć kierownikowi 
radami jak uzyskać optymalne efekty w likwidacji skutków zdarzenia. 

Niebagatelną rolę w zapewnieniu sprawności działań akcyjnych ratowników ma umiejętna współ
praca w tym zakresie między kopalniami dysponującymi różnymi zastępami specjalistycznymi przy
gotowanymi do działań w warunkach szczególnych. Wykorzystanie kwalifikacji ludzi, a także wła
ściwości unikatowego sprzętu specjalistycznego, niejednokrotnie o wysokiej wartości, będącego na 
wyposażeniu w niektórych kopalniach czy Jednostkach Ratowniczych, to element charakteryzują
cy współczesne ratownictwo i jego możliwości. Wnioski w tym zakresie wypracowano w oparciu 
o wieloletnie doświadczenia wynikające z tysięcy akcji ratowniczych, jakie musiały być podejmo
wane w kopalniach, a ich wartość nie może budzić wątpliwości dziś i w przyszłości. 

3.2.2. Centralna i Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego dla kopalń węgla 
jako jednostki integralnie z nią związane 

W roku 1945 w wyniku rozgromienia hitlerowskich Niemiec Folska przejęła w swe granice m.in. 
cały Górny i Dolny Śląsk z jego potencjałem przemysłowym, a więc i Bytom, gdzie utrzymywano 
Centralną Stację Ratownictwa Górniczego od początku jej istnienia. Zniszczenia wojenne spowo
dowały, że Stacja nie mogła podjąć działalności bezpośrednio po wyzwoleniu. Do roku 1948 za
bezpieczenie ratownicze kopalń sprawowały Okręgowe Stacje działające w Mikołowie, Sosnowcu, 
Bytomiu i Wałbrzychu . W tymże roku zlikwidowano Stację w Mikołowie, a Stacj i w Bytomiu, w dniu 
20.04.1948 roku rozszerzono zadania o obowiązki koordynacyjne nad innymi placówkami. Zapo-
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czątkowało to powrót do systemu organizacji podporządkowanej jednostce centralnej, status praw
ny której określiło zarządzenie Nr 314 Ministra Górnictwa z dnia 1.01.1951 roku. Jej zadania ujęto 
w ,.Przepisach technicznej eksploatacji kopalń węgla kamiennego" z dnia 1.09.1951 roku. 

Dotyczyły one m.in.: koordynacji ratownictwem we wszystkich gałęziach górnictwa w kraju, 
współuczestnictwa w akcjach ratowniczych prowadzonych w kopalniach, opracowywania zasad 
organizacji i wyposażenia górniczych służb ratowniczych w kopalniach i poza nimi, opracowywa
nia wytycznych i instrukcji prowadzenia akcji, utrzymywania w Stacji odpowiednio wyposażonych 
pogotowi specjalistycznych do podejmowania w kopalniach działań w szczególnych warunkach, 
współpracy z branżowymi i innymi placówkami naukowymi i konstrukcyjnymi w zakresie opra
cowywania metod działania oraz nowoczesnego sprzętu i urządzeń, jakie mogą być niezbędne do 
prowadzenia akcji ratowniczych. Dla tych celów zostały powołane w stacji laboratoria chemiczne 
i jakości sprzętu ratowniczego, kontroli nowego sprzętu ratowniczego produkowanego w kraju, a tak
że sprzętu z importu przed dopuszczeniem go do użytku w kopalniach, dbałości o modernizację sprzę
tu ratowniczego w oparciu o najnowsze osiągnięcia na rynkach światowych, nawiązywania współ
pracy międzynarodowej w zakresie adaptacji dla polskiego ratownictwa osiągnięć zagranicznych 
oraz przekazywania partnerom zdobyczy polskich. Dotyczyło to również udzielania bezpośredniej 
pomocy przez polskich ratowników w likwidacji zagrożeń w kopalniach zagranicznych, jeżeli part
nerzy zgłaszali potrzeby w tym zakresie. 

Do roku 1984 Stacja nadzorowała lampiarnie kopalniane i problemy związane z wycofywa
niem z dołu światła otwartego wykorzystywanego przez górników. Zarządzeniem z dnia 1.11.1956 
roku powołano w Stacji zawodowe pogotowie ratownicze, jakie stanowili ratownicy delegowani z ko
palń na okres od 2 do 5 lat. a dyżurujący w systemie zapewniającym gotowość akcyjną przez 24 
godziny.W roku 1959 Stacji powierzono obowiązki dotychczas sprawowane przez Głównego Ins
pektora Ochrony Przeciwpożarowej resortu górnictwa i energetyki. W roku 1983 Minister Górnic
twa polecił przejęcie przez Stację nadzoru nad problematyką zabezpieczenia przeciwpożarowego 
dołu kopalń węgla kamiennego. 

Ten tak szeroki zakres odpowiedzialności jaki ukierunkowano na CSRG w Bytomiu obowiązy
wał do roku 1990, kiedy to polskie górnictwo a szczególnie węgla kamiennego objęto restruktu
ryzacją. Prawo Geologiczne i Górnicze określone ustawą z dnia 4.02.1994 roku, znowelizowane 
27.07.2001 roku, a następnie akty prawne wydane z jego delegacji, jednoznacznie określiły konie
czność utrzymania dotychczasowej organizacji służb ratowniczych, wprowadzając jedynie pewne 
modyfikacje zapewniające sprawność działania we współczesnym górnictwie. 

Dotyczyły one przede wszystkim: 
- CSRG pozostała placówką centralną, (Jednostką Ratownictwa Górniczego) o zasięgu działania 

w całym polskim górnictwie węgla kamiennego. Działalność swoją dalej prowadzi za pośred
nictwem integralnie z nią związanych Stacji Okręgowych nadzorujących grupy kopalń. Spod 
jej kompetencji wyłączono Stacje Okręgowe nadzorujące ratownictwa w poza węglowych ga
łęziach górnictwa. Stacja bytomska utrzymuje z nimi kontakty zawodowe na zasadach wymia
ny doświadczeń, a w razie potrzeby również w zakresie pomocy bezpośredniej w likwidacji za
grożeń w kopalniach. 

- Okręgowe Stacje Ratownicze działające w innych gałęziach górnictwa zostały zlikwidowane, a w ich 
miejsce powołano samodzielne instytucje ratownicze określane jako Jednostki Ratownictwa Gór
niczego. 
Do roku 1948 polski przemysł wydobywczy był zabezpieczony przez 4 Okręgowe Stacje Ra

townicze w Mikołowie, Sosnowcu, Bytomiu i Wałbrzychu . W tymże roku zlikwidowano Stację w Mi
kołowie a w roku 1958 powstały 4 nowe Stacje Okręgowe w Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Ja
worznie i Zabrzu. 

Podstawowe zadania jakie ukierunkowano do Stacji Okręgowych dotyczyły: utrzymywania ca
łodobowego (skoszarowanego) ratowniczego pogotowia złożonego z ratowników delegowanych 
z podległych Stacji kopalń na okres od 7 do 14 dni, utrzymania odpowiedniego sprzętu ratowni-
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czego i specjalistycznego dla potrzeb pogotowia, utrzymania służby medycznej przygotowanej do 
uczestnictwa w akcjach ratowniczych wraz z ratownikami, a także dokonującej okresowych badań 
kontrolnych ratowników, utrzymania kadry ratowników zawodowych z grupy dozoru wykorzysty
wanych do nadzorowania prac pogotowia w czasie akcji, prowadzenia kursów szkoleniowych pod
stawowych i powtórkowych dla ratowników , mechaników sprzętu ratowniczego oraz dozoru, pro
wadzenia ćwiczeń z ratownikami górniczymi z podległych kopalń, prowadzenia kontroli stanu ra
townictwa w podległych kopalniach. 

Stacje Okręgowe za pośrednictwem Centralnej były wyposażane w nowoczesny sprzęt ratow
niczy, w okresie międzywojennym pozyskiwany głównie z importu. Najważniejszy tj . tlenowe apa
raty oddechowe nabywano wtedy w Niemczech, głównie w firmie Draeger, ale na wyposażeniu zna
Jazły się także urządzenia Auera. Ten stan istniał do lat kiedy produkcję podjęła już w Polsce po
wojennej Fabryka Sprzętu Ratunkowego w Tarnowskich Górach. Fabrykę uruchomiono w roku 
1954, ale aparaty zaczęto produkować dopiero w 1963 roku. 

Do roku 1958 ratownictwo w zakładach wydobywających inne jak węgiel minerały było oparte 
o kopalniane drużyny ratownicze. Jego koordynacją zajmowała się Centralna Stacja w Bytomiu, 
zlecając wykonawstwo zadań Stacjom Okręgowym dla górnictwa węglowego położonym najbliżej 
przedmiotowych kopalń. W roku 1957 CSRG uznała za niezbędne powołan ie branżowych Okręgo

wych Stacji w przemyśle chemicznym i ciężkim . Stanowisko to w dniu 5 .O 1.195 8 roku zostało po
zytywnie ocenione przez Państwową Radę Górnictwa, a w oparciu o tę opinię Rada Ministrów 
uchwałą z dnia 14.05.1958 roku zdecydowała o powołaniu Okręgowych Stacji Ratownictwa Gór
niczego: w Kłodawie dla tamtejszego okręgu górniczego, w Kielcach lub Starachowicach dla ok
ręgu staropolskiego, w Bolesławiu koło Olkusza dla krakowskiego okręgu rud, w Tarnobrzegu dla 
górnictwa rud siarki. 

Stacja w Kłodawie została powołana w roku 1963 w obiekcie stacji kopalnianej istniejącej przy 
kopalni soli "Kłodawa". Podporządkowano jej: Żupy Solne w Inowrocławiu, Kopalnie Soli w Wap
nie, Kopalnie Rud Żelaza w Łęczycy, Kopalnie Węgla Brunatnego w Koninie i Turku. 

Zamiast w Starachowicach czy Kielcach stacja w okręgu staropolskim zaczęła działalność 5.03 .1963 
roku w Rudkach w Górach Świętokrzyskich, przy kopalni pirytu "Staszic". Podporządkowano jej 
12 zakładów górniczych w tym m.in. kopalnie siarki w Tarnobrzegu, fosforytów w Rachowie, ma
teriałów ogniotrwałych w Opocznie, glinki w Suchedniowie. Rozwój górnictwa siarkowego spo
wodowały, że Okręgowa Stacja w Rudkach została zlikwidowana w roku 1972. Jej obowiązki od 
roku 1970 przejmowała stopniowo stacja kopalniana przy kopalni siarki w Machowie, a następnie 
powołana 1.01.1972 roku Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Tarnobrzegu. 

Zakres obowiązków jakie musiała podejmować stacja był znaczący, bowiem niezależnie od nad
zoru nad zakładami górniczymi o zróżnicowanym charakterze zagrożenia w kopalnictwie siarki, 
szczególnie przy eksploatacji metodami podziemnego wytapiania, nie miały dotychczas miejsca w hi
storii polskiego górnictwa, a i w światowym doświadczenia w tym zakresie były ograniczone. 

W kopalniach rud żelaza podległych resortowi przemysłu ciężkiego ratownictwo było organi
zowane po roku 1945 w kopalniach. Decyzją Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud Żelaza z dnia 
28.05 .1955 roku wydaną w porozumieniu z Centralną Stacją w Bytomiu i Okręgowym Urzędem 
Górniczym w Częstochowie, w Sabinowie koło Częstochowy powołano Rejonową Stację Ratow
nictwa Górniczego dla koordynacji tą problematyką w kopalniach. W roku 1965 placówka ta zos
tała przekształcona w Stację Okręgową obejmując nadzorem 19 kopalń rud okręgu częstochowskie
go. W roku 1984 Stację w Sabinowie przekształcono na Okręgową Stację w Częstochowie, roz
szerzając jej kompetencje na kopalnie rud w Łęczycy, kopalnie glin ceramicznych i ogniotrwałych 
w Opocznie i inne okoliczne zakłady górnicze. 

Do roku 1970 czynne na Dolnym Śląsku kopalnie rud miedzi były zabezpieczane przez węg
lową Stację Okręgową w Wałbrzychu. Uruchomienie nowego zagłębia miedziowego w Lubinie z je
go specyficznymi zagrożeniami szczególnie w zakresie tąpań, intensywny rozwój wydobycia rud 
w tym rejonie spowodowały konieczność wyodrębnienia służb ratowniczych tylko dla zabezpiecze-
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nia tej działalności. Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego Lubin w Lubinie powołano 30.12.1970 
roku. Od roku 1984 kiedy zrezygnowano z utrzymania pogotowia na dole w poszczególnych ko
palniach, Stacja utrzymuje trzy zastępy pogotowia ratowniczego. 

Najpóźniej, bo dopiero w 1973 r. , zaczęto organizować służby ratownicze dla górnictwa nafto
wego. Powstały brygady ratownicze organizowane zarówno w zakładach tego górnictwa jak i w przed
siębiorstwach wiertniczych podległych Centrałnemu Urzędowi Geologii. Od 1.08.1976 roku roz
poczęła działalność Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Krakowie. 

Stacja weszła w skład międzynarodowej służby awaryjnej powołanej w górnictwie naftowym 
25.10.1976 roku przez Polskę , Bułgarię, Węgry i NRD. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku Stacja krakowska w ramach reorganizacji przemysłu wydobywczego stała się samodzielną 
jednostką ratownictwa podległą Folskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, jako Rejonowa 
Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie. 

4 . METODYCZNE I TECHNICZNE OSIĄGNIĘCIA WYPRACOW ANE 
W POLSKIM RATOWNICTWIE 

Ograniczony zakres informacji jakie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu powo
duje, że problem może być tylko zasygnalizowany w bardzo ogólnych zarysach. Podstawowe osiąg
nięcia wypracowywano w wyższych górniczych uczelniach, instytutach naukowych, w zapleczu 
techniczno-konstrukcyjnym górnictwa. Szereg problemów było opracowywane przy bezpośrednim 
zaangażowaniu specjalistów Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, którzy korzys
tali także z pomocy różnych instytucji a nawet wojska. 

Z polskich osiągnięć metodycznych jako najważniejsze wymienić należy: opracowanie zasad prze
wietrzania kopalń , które umożliwiły określenie wpływu pożaru podziemnego na sieć wentylacyjną 
i sposobów przeciwdziałania im, opracowanie metod przyspieszenia likwidacji ognia w otamowa
nym polu pożarowym, określenie sposobu kontroli przenikania powietrza przez nieszczelności tam 
i górotworu przy wykorzystaniu gazów znacznikowych, opracowanie komputerowej metody okreś
lania wybuchowości mieszanin gazowych w powietrzu kopalnianym, opracowanie komputerowej 
metody symulacji pożaru podziemnego, jaka może być wykorzystywana do szkolenia kierowników 
akcji, ale także do analizy sytuacji w wyrobiskach w czasie gaszenia ognia, określenie właściwości 
wybuchowych metanu i pyłu węglowego w różnych pokładach i sposobów zapobiegania wybu
chom, określenie metod inertyzacji powietrza kopalnianego przy wykorzystaniu azotu i gazowego 
agregatu gaśniczego GAG, określenie zasad budowy tam izolacyjnych i bezpieczeństwa o wzmoc
nionej przeciwwybuchowej konstrukcji, opracowanie metod uszczelniania tam i górotworu przy 
pomocy środków chemicznych a także wykonywania korków i pasów izolacyjnych przy pomocy 
spoiw sypkich (gips anhydryt, pyły dymnicowe) opracowanie zasad wykorzystania pian gaśniczych 
w korkach izolacyjnych, a także jako środka do obniżania ciśnienia fali uderzeniowej na tamę izo
lacyjna, opracowanie metod kontroli stanu naprężeń w górotworze skłonnym do tąpań oraz kon
troli naprężeń wtórnych po tąpnięciu w miejscu pracy ratowników w akcji, opracowanie metody 
lokalizacji ludzi w gruzowisku skalnym przy pomocy urządzeń typu GON-GOL, opracowanie za
sad i urządzenia prototypowego do nawiązywania łączności z ludźmi odciętymi od wyrobisk czyn
nych aparaturą wykorzystującą jako nośnik fal akustycznych ciągi rur, szyn, czy metalowych lutni 
wentylacyjnych, stworzenie systemu ratowniczej służby medycznej tak w zakresie badań kontrol
nych jak i na potrzeby akcji ratowniczych. 

Główne osiągnięcia w zakresie urządzeń i środków technicznych to: współpraca specjalistów 
CSRG przy konstrukcji tlenowych aparatów oddechowych opracowanych w Fabryce Sprzętu Ra
tunkowego FASER, zarówno ucieczkowych dla załóg kopalń jak i dla ratowników, opracowanie 
w CSRG założeń konstrukcyjnych dla aparatów o krótkim 5 minutowym czasie ochronnego działa
nia wykorzystywanych w kopalniach zagrożonych gwałtownymi wyrzutami gazów, (ATSO 1-5) oraz 
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na wiertniach do złóż ropy i gazu, (RAP 1-5) skonstruowanie urządzenia do zgazowania ciekłego 
azotu przy wykorzystaniu powietrza atmosferycznego jako medium grzewczego, skonstruowanie 
zestawu wozów na podwoziu kolejowym do przewozu ciekłego azotu z powierzchni do wyrobisk 
podziemnych, opracowanie uproszczonych zapór zabezpieczających przed skutkami wybuchu a wy
korzystywanych w akcjach ratowniczych, wyprodukowanie ratowniczych ubrań ochronnych do pra
cy w warunkach normalnych i w podwyższonej temperaturze otoczenia, w tym kamizelek do chło
dzenia lodem, wyposażenie ratownictwa w lekkie stalowe obudowy indywidualne i pełne segmen
towe tubingi oraz przenośniki odstawowe umożliwiające montaż na krzywiźnie, wykorzystywane 
do drążenia chodników ratunkowych, skonstruowanie różnych aparatów telefonicznych i systemu 
łączności UŁR umożliwiających sprawną łączność w czasie akcji , skonstruowanie i wyprodukowa
nie prototypowego samojezdnego wyciągu szybowego umożliwiającego penetrację szybu z powierz
chni na głębokość ponad 1000 m. 

5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA FOLSKIEGO RATOWNICTWA 

O współpracy i zaangażowaniu na arenie międzynarodowej polskiego ratownictwa górniczego mó
wić można w zasadzie dopiero po roku 1945 . Z okresu międzywojennego, szczególnie krótko po 
odzyskaniu niepodległości znaleźć można w literaturze jedynie wzmianki o pomocy jakiej w pew
nych przypadkach udzielała polskim kopalniom przy prowadzeniu akcj i ratowniczych Centralna 
Stacja w Bytomiu. Pornoc dotyczyła udostępnienia aparatów oddechowych, ale była mało skutecz
na, ponieważ polscy ratownicy nie umieli ich należycie wykorzystać. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie w okresie intensywnego rozwoju polskich służb ratowniczych, 
co stało się szczególnie widoczne od początków lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do dzi ś. Współ

praca dotyczyła zarówno kontaktów dwustronnych jak i w ramach działalności organizacji między
narodowych, przy czym w większości przypadków to strona polska była świadczen iodawcą. CSRG 
przekazywała partnerom zagranicznym doświadczenia ze swej dzialalności, osiągnięcia metody
czne, świadczyła usługi praktyczne, pośredniczyła w sprzedaży polskiego sprzętu ratowniczego. Przej
mowała od partnerów doświadczenia, a głównie sprzętjakiego nie można było pozyskać w kraju. 

W okresie działania Rady Naukowo-Technicznej ds. bezpieczeństwa górniczego, przy Radzie 
Wzajemnej Pornocy Gospodarczej w Moskwie, ratownictwo stało się jedną z głównych dziedzin 
systematycznie rozpatrywanych na dorocznych sesjach. W Konferencjach organizowanych dla oma
wiania ratowniczej problematyki uczestniczyły wszystkie górnicze kraje objęte działalnością RWPG, 
a Folska była jednym z najbardziej aktywnych uczestników obrad. Spotkania organizowano od ro
ku 1979 do 1989, kiedy to praktycznie przestała istnieć ta organizacja. 

Szczególnie istotne osiągnięc i a w zakresie współpracy międzynarodowej CSRG odnotowano: 
w Kolumbii gdzie zorganizowano od podstaw ratownictwo górnicze określając jego organizację dla 
rozdrobnionych kopalń, przeprowadzając szkolenie ratowników i lekarzy, opracowując zasadnicze 
instrukcje i wytyczne jego prowadzenia, dostarczając wyposażenie dla 5. Okręgowych Stacji, w Chi
nach - opracowano ekspertyzy gaszenia podziemnych pól pożarowych w kilku kopalniach i zasady 
ich przewietrzania, dostarczono tamtejszemu ratownictwu m.in. gazowy agregat gaśniczy GAG, 
przeszkolono ludzi w jego obsłudze. GAG dostarczono również dla ratownictwa Australii, Repu
bliki Fałudniowej Afryki i USA, demonstrując jego praktyczne wykorzystanie w akcjach gaszenia 
pożarów, a także prowadzono szkolenie ludzi w jego obsłudze. Wielokrotnie polscy ratownicy ga
sili pożary przy użyciu GAG w kopalniach Czechosłowacji. 

Wymianę doświadczeń , specjalistów, sprzedaż sprzętu ratowniczego, opracowywanie różnych 
ekspertyz niezależn ie od ww. krajów CSRG prowadziła również w odpowiednim uzgodnionym z part
nerami zakresie z Albanią, Argentyną, Birmą, Brazylią, Bułgarią, Egiptem, Finlandią, Francją, Gre
cją, Hiszpanią, Holandią, Indiami , Japonią, Jugosławią, Kanadą, Koreańską Republiką Ludowo
Demokratyczną, Meksykiem, Mongol ią, Niemcami, Nową Zelandią, Pakistanem, Rosją, Rumunią, 

Szwecją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią, Włochami i Wietnamem. 
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Po roku 1990 chociaż zakres współpracy został ograniczony to dalej jest ona kontynuowana. 
Na uwagę zasługują okresowe międzynarodowe zawody ratownicze jakie są organizowane w róż
nych krajach, a zostały zapoczątkowane jako krajowe w Polsce jeszcze w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Polscy ratownicy w zawodach tych zawsze plasują się na czołowych miejscach. 
W roku bieżącym (15-16 września) zawody organizowali Chińczycy w miejscowości (okręgu gór
niczym) Pingdingshan (określając je jako olimpiadę ratowników górniczych). Uczestniczyło w nich 
lO zastępów ratowniczych z 8 krajów: z Chin, Polski, Ukrainy, Indii, USA, Australii, Peru i Rosji 
(Chiny i Polska po 2 zespoły). Polskę reprezentowali ratownicy z PKW ZG "Sobieski" z Jaworzna 
i z KGHM ,,Lubin". W konkurencjach specjalistycznych, m.in. dotyczących umiejętności prowa
dzenia akcji ratowniczych organizatorzy umożliwili zdobycie 12 medali . Polskie zespoły wywal
czyły z tego 5. Następne zawody ustalono na rok 2008 w Australii [2] . 

LITERATURA 

[l] Ćwięk B. i zespół 1997: Ratownictwo górnicze w Polsce. Wyd. ZG SITG, Katowice. 
[2] Kaczmarek J.. Mostek R., Chyla W. 2006: V Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych. 
[3] Ratownictwo Górnicze. nr. 3 (43), str. li, 12 i 40. 

l 00 Y ears o f the Organised Mining Lifesaving in Foland 

The mining lifesaving in modern organizational structures came into existence on Polish land in 
the period when they were administered by invaders, it had diversified character and it concernd 
mines of the hard coal. After regaining independence, in the interwar period i t olready became uni
formly operative but its fundamental development is dated from 1945. Then independently of secu
ring coal mines of the hard coal , rescue institutions came into existence in individual trades of the 
mining industry, as well as organization and equipment allowing to establish cooperarion with ma
ny countries on many continents of the world, were developed. 
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W spółczesne polskie ratownictwo górnicze w statystyce. 
Ratownictwo górnicze w zakładach górniczych 

Jacek Wicher 
Emerytowany pracownik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom 

Stan liczbowy drużyn ratowniczych oraz kopalnianych stacji ratownictwa górniczego (KSRG) i ko
palnianych punktów ratownictwa górniczego (KPRG) w zakładach górniczych zabezpieczanych przez 
CSRG S.A. przedstawiono poniżej na wykresach. 

8026 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

El Ogółem D Ratownicy dozór 

Rys. l . Stan liczbowy drużyn ratowniczych w 't.akładach górniczych 
według rejonów działania poszczególnych OSRG w latach 1998-2005 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

DKSRG . KPRG 

2005r. 

2005 r. 

Rys. 2. Ilość kopalnianych stacji ratownictwa górniczego i kopalnianych punktów ratownictwa górniczego 
według rejonu działania poszczególnych OSRG w latach 1998-2005 
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DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNA 

Działalność interwencyjna służb ratownictwa górniczego CSRG S.A. w latach 1998-2005 prowa
dzona była w zakładach górniczych w związku z: 
a. pożarami podziemnymi w kopalniach ; 
b. tąpaniami i zawałami skał do wyrobisk; 
c. innymi (zapalenie metanu, wyrzuty gazu i skał , wejście ludzi do atmosfery beztlenowej) . 

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości i rodzaju akcj i ratowniczych , w których brały udział 

służby ratownicze CSRG S.A. oraz ilość wyjazdów poszczególnych pogotowi ratowniczych OSRG 
do tych akcji . 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Rys. 3. Ilość akcji ratowniczych- zestawienie za lata 1998-2005 

Tbl1Rd . k .. a e a o za1e a CJI ratowmczyc h - zcstaw1eme za ata 1998 2005 -
1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Pożary 7 6 3 l 7 3 7 9 
Tąpania 

3 5 I 4 3 2 l 2 i zawały 
Inne 2 l 2 o l l o 3 
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1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Rys. 4. Ilość wyjazdów pogotowi OSRG do akcji w latach 1998-2005 
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Zawodowe pogotowia specjalistyczne brały udział w akcjach ratowniczych, gdy zachodziła po
trzeba stosowania specjalnych technik ratowniczych. W latach 1998-2005 na wykresie przedstawio
no ilościowe zestawienie wyjazdów specjalistycznych zawodowych pogotowi ratowniczych, biorą
cych udział w akcjach ratowniczych w zakładach górniczych. 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004r. 2005 r. 

Rys. 5. Ilość wyjazdów pogotowi specjalistycznych do akcji ratowniczych w latach 1998-2005 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

Oprócz udziału w akcjach ratowniczych służby ratownicze CSRG S.A. wykonywały prace prewen
cyjne w zakładach górniczych w związku z: 
- uszczelnianiem ociosów i stropów wyrobisk oraz zrobów środkami mineralnymi i chemicznymi; 
- testowaniem dróg ucieczkowych; 
- wtłaczaniem gazowego azotu do miejsc zagrożonych pożarami ; 

- oceną stanu zagrożenia pożarowego przy pomocy kamery termowizyjnej; 
- oceną stanu wyrobisk przy pomocy kamery introskopowej; 
- izolacją zbędnych wyrobisk; 
- czyszczeniem zbiorników miału węglowego; 
- otwarcie i przewietrzanie otamowanych wyrobisk; 
- kontrolą obmurzy szybów. 

Udział pogotowi ratowniczych OSRG w pracach prewencyjnych wykonywanych w zakładach 
górniczych w latach 1998-2005 przedstawia poniższy wykres. 

311 311 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Rys. 6. Ilość wyjazdów pogotowi OSRG do prac prewencyjnych w Jatach 1998-2005 
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DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

W CSRG organizowano kursy szkoleniowe dla członków drużyn ratowniczych, osób kierownictwa 
i dozoru ruchu kopalń przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych w czasie prowadzenia 
akcji ratowniczych, a także kursy bezpośrednio niezwiązane z ratownictwem górniczym. 

Do podstawowych kursów prowadzonych w jednostce ratownictwa należą kursy dla: 
l. kierowników akcji na dole; 

,.., kierowników baz ratowniczych; 
3. kierowników KSRG (dla kandydatów i okresowy); 
4. ratowników górniczych (podstawowy i okresowy); 
5. mechaników sprzętu ratowniczego (podstawowy i okresowy); 
6. zastępowych (pomoc przedmedyczna); 
7. dla osób dozoru i kierownictwa zakładów górniczych nie będących członkami drużyn ratowni

czych; 
8. seminaria dla kierowników ruchu i dyspozytorów ruchu zakładów górniczych. 

Poniżej przedstawiono graficznie dane ilościowe przeszkolonych ludzi na kursach związanych 
z ratownictwem górniczym w CSRG w poszczególnych Jatach. 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Rys. 7. Ilość uczestników na kursach z zakresu ratownictwa górniczego w latach 1998-2005 

1547 

2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Rys. 8. Ilość uczestników na kursach nieratowniczych w latach 2000-2005 
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Polskie ratownictwo górnicze w działaniach poza granicami kraju 

Zygmunt Goldstein 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom 

Wydarzenia historyczne przełomu XX i XXI wieku są potwierdzeniem, że żaden kraj i żadna dzie
dzina wiedzy i techniki nie może rozwijać się w izolowanych granicach jednego kraju. 

Uświadamiając sobie ścisłą współzależność rozwoju postępu naukowo-technicznego w polskim 
ratownictwie górniczym i kontaktów międzynarodowych , kierownictwo Centralnej Stacji Ratownic
twa Górniczego przywiązywało zawsze dużą wagę do rozwoju współpracy z zagranicą. 

Poziom rozwoju polskiego ratownictwa górniczego stał się między innymi powodem zaintere
sowania ze strony partnerów zagranicznych tą dziedziną działalności górniczej . 

O zakresie powiązań międzynarodowych w różnorodnych formach w ostatnim okresie, świad
czy fakt, że obejmowały one około ponad 30 krajów na różnych kontynentach świata. 

Jednym z ważniejszych elementów działalności ratownictwa górniczego jest nawiązywanie i utrzy
mywanie kontaktów z instytucjami w kraju i za granicą. Kontakty takie umożliwiają bieżące śledze 

nie nowych rozwiązań, jakie wprowadzane są w tej dziedzinie. 
Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę informacji i doświadczeń w zakre

sie wdrażania i wykorzystania nowych środków technicznych stosowanych przy likwidacji awarii 
i prowadzeniu akcj i ratowniczych. 

Polskie ratownictwo podobnie jak całe górnictwo posiada wysoką pozycję wśród górniczych kra
jów świata. 

Sprawia to, że polskie ratownictwo górnicze jest cenionym partnerem w kontaktach międzyna
rodowych. Przejawem tego może być współpraca prowadzona w zakresie rozwoju sprzętu ratowni
czego i taktyki akcji ratowniczych, jak również udzielanie konkretnej pomocy w akcjach ratowni
czych. 

Początki współpracy międzynarodowej sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy to w ramach prac Sta
łej Komisji Węglowej powstała Rada Naukowo-Techniczna zajmująca się zagadnieniami bezpieczeń

stwa pracy. Po kilku latach współpracy ustalono konieczność zacieśnienia tej współpracy i rozsze
rzenia jej na zagadnienia zarówno metod jak i techniki działań ratowniczych. 

W wyniku porozumienia podpisanego pod koniec lat siedemdziesiątych przez Ministrów Gór
nictwa Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii , Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski , Rumu
nii, Węgier, Wietnamu i Związku Radzieckiego zwołano konferencję służb ratowniczych tych kra
jów, która uchwaliła program prac, będących przedmiotem wspólnych badań i opracowań. Od tego 
czasu na corocznych spotkaniach dyskutowano i podsumowywano wyniki badań , ustalano dokumen
ty stanowiące podstawę prac unifikacyjnych przy konstrukcji i badaniu sprzętu ratowniczego jak 
również omawiano wnioski wynikające z charakterystycznych akcji ratowniczych prowadzonych 
w poszczególnych krajach w minionym roku. 

W tym samym czasie podpisano Porozumienie o współpracy w zakresie zapobiegania i likwida
cji skomplikowanych awarii w odwiertach oraz erupcji ropy naftowej i gazu. Niezależnie od wza
jemnej pomocy przy likwidacj i awarii, sygnatariusze Porozumienia prowadzili wspólne prace w za
kresie szkolenia ratowników oraz doskonalenia metod i środków działań ratowniczych. 
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Jednym z najstarszych i najbardziej wypróbowanych partnerów Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu jest Główna Stacja Ratownictwa Górniczego w Ostrawie-Radwanicach. 
Współpraca pomiędzy ratownictwem polskim i czeskim rozpoczęła się w 1959 roku, kiedy to pod
pisano Porozumienie pomiędzy Rządami obu krajów o współpracy w zakresie ratownictwa górni
czego. W ramach Porozumienia zobowiązano się nie tylko do bezpośredniej pomocy w akcjach ra
towniczych, ale również do wspólnych ćwiczeń ratowniczych oraz prowadzenia prac badawczych. 

I tak polscy ratownicy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w kopalniach "CSA", "Cingr", 
"Fucik", "Dukla", "Doubrava" i "l-Maja" i "Zarubek" pomagając czeskim kolegom w likwidacji 
skutków pożarów podziemnych, wybuchów gazów czy też zagrożenia wodnego. Pornoc polegała na 
zastosowaniu Gazowego Agregatu Gaśniczego GAG wraz z obsługą w celu zinertyzowania atmo-

. sfery kopalnianej. 
Natomiast ratownicy czescy brali udział w akcjach w polskich kopalniach "Czerwone Zagłębie", 

"l-Maja", "Silesia", "Makoszowy" oraz uczestniczyli w gaszeniu pożaru w rafinerii w Czechowi
cach. 

Bliskie bezpośrednie kontakty łączyły polskie ratownictwo górnicze ze służbami ratownictwa 
górniczego Bułgarii. W bułgarskiej kopalni ,,Babino" polscy ratownicy podjęli skuteczne działania 
pozwalające na przyśpieszenie likwidacji rozległego pola pożarowego uniemożliwiającego prowa
dzenie eksploatacji dużej partii pokładu. 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego przez wielu lat współpracowała z ratownictwem gór
niczym Chińskiej Republiki Ludowej. Koncentrowała się ta współpraca głównie na takich zagadnie
niach jak: prognozowanie wyrzutów gazów i skał, sposoby i środki przewietrzania wyrobisk i wen
tylacji kopalń, wczesne wykrywanie i zwalczanie pożarów endogenicznych. 

Między innymi w ramach tej współpracy, dla chińskiej kopalni węgla kamiennego ,,Lao Hu Tai" 
opracowano ekspertyzę obejmującą szczegółową analizę sieci wentylacyjnej oraz występujących tam 
zagrożeń pożarowych, gazowych i innych. Sprecyzowano między innymi wnioski określające wa
runki, jakim powinien odpowiadać system przewietrzania oraz jakie umożliwiają obniżenie kosz
tów związanych z przewietrzaniem wyrobisk podziemnych kopalni. 

Natomiast dla kopalni "Da Tong" opracowano ekspertyzę dotyczącąlikwidacji pola pożarowego 
w zrobach poeksploatacyjnych. 

W wyniku dużego zainteresowania strony chińskiej polskimi doświadczeniami w zakresie ra
townictwa górniczego, zaproszono przedstawicieli Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w By
tomiu do udziału w II Ogólnochińskim Pokazie Techniki Ratownictwa Górniczego. 

Systematyczną formę przybrały kontakty z Chińskim Instytutem Bezpieczeństwa Górniczego 
w Fushun oraz Akademią Górniczą w Xuzhu, polegające na wzajemnej wymianie specjalistów i bie
żących informacji w zakresie ratownictwa górniczego. 

W nowych warunkach gospodarczych bardzo ważną rolę odgrywa propagowanie polskiego ra
townictwa w zakresie eksportu myśli technicznej i usług. I tak na zlecenie Górniczego Towarzys
twa Akcyjnego CARBOCOL w Bogocie rozpoczęto szeroką działalność w Kolumbii, zmierzającą 
do organizacji ratownictwa w tamtejszym górnictwie węgla kamiennego. Działalność ta dotyczyła 
opracowania zasad działania służb ratowniczych, sposobu ich organizacji oraz podstawowych do
kumentów określających przepisy i wytyczne prowadzenia akcji ratowniczych. 

Określono odpowiednie normatywy wyposażenia tych służb w sprzęt ochronny i środki techni
czne niezbędne do prac ratowniczych. Opracowano podstawowe założenia szkolenia ratowniczego, 
programy dla odpowiednich służb oraz materiały szkoleniowe w formie skryptu. W Centralnej Sta
cji w Bytomiu przeszkolono 8 specjalistów kolumbijskich, którzy w późniejszym czasie kierowali 
budową stacji ratowniczych w 5 tamtejszych okręgach węglowych. Przedstawiciele CSRG brali rów
nież udział w organizacji kolumbijskiej medycznej służby ratowniczej. Podczas pobytu w Kolum
bii opracowano kryteria zdrowotne doboru do pracy w ratownictwie górniczym oraz metodykę ba
dań fizjologicznych. Przeszkolono lekarzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz chorób za
wodowych występujących w górnictwie węgla kamiennego. Wspólnie z lekarzami kolumbijskimi 

584 



opracowano sposoby i drogi ewakuacji poszkodowanych w warunkach górnictwa kolumbijskiego. 
Prace te wydano w Kolumbii w formie książkowej. 

W Argentynie przedstawiciele CSRG realizowali kontrakt, którego zadaniem było opracowanie 
ekspertyzy dotyczącej prognozowania i zwalczania zagrożenia metanowego oraz innych zagrożeń 
występujących w kopalni ,,Rio Turbio" z uwzględnieniem analizy kopalnianej sieci wentylacyjnej . 

W Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego opracowano technologie wygaszania pól pożaro
wych w kopalniach ,,Zenica", "Stara Jama" (b. Jugosławia) i "Berga" (Hiszpania). 

Zrealizowano szereg przedsięwzięć akwizycyjnych i usług eksportowych dla górnictwa Meksy
ku. Oferty dotyczyły organizacji i wyposażenia stacji ratownictwa górniczego oraz zwalczania za
grożeń górniczych, szczególnie metanowych i pyłowych w kopalni ,,Pasta de Conchas". Natomiast 
w ramach działalności szkoleniowej przeszkolono w CSRG 10 specjalistów meksykańskich z cy
wilnych służb ratownictwa powołanych do zwalczania skutków katastrof, szczególnie związanych 
z trzęsieniem ziemi. 

Centralna Stacja współpracowala również z Central Mining Research Station w Dhanbadzie 
i Central Mine Planning and Design Institute w Ranchi w Indiach. 

Najważniejsze zagadnienia współpracy to: doradztwo techniczne dotyczące wyposażenia i orga
nizacji ratownictwa górniczego, metod zapobiegania pożarom endogenicznym, projektowania i ana
lizy sieci wentylacyjnej kopalń głębinowych przy stosowaniu komputerowej techniki obliczeniowej. 

Specjaliści Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego uczestniczyli w gaszeniu pożaru w kopal
niach złota ,,Libanon" należącej do Koncernu Gołd Fields w Republice Południowej Afryki. Ponie
waż pożaru tego nie udało się ugasić w początkowej fazie metodami aktywnymi, zdecydowano się 
podjąć próbę gaszenia pożaru za pomocą polskiego Gazowego Agregatu Gaśniczego z udziałem pol
skich specjalistów z zakresu wentylacji oraz obsługujących agregat. Pożar został ugaszony a kie
rownictwo Koncernu zachęcone pozytywnymi efektami zastosowania GAG-u postanowiło użyć go 
powtórnie przy gaszeniu pożaru w kopalni "Deelkral". W kopalniach złota Republiki Południowej 
Afryki występują duże objętościowo przestrzenie poeksploatacyjne, gdzie jedynym materiałem pal
nym są kaszty drewniane, dlatego też zastosowanie GAG-u dało pozytywne rezultaty. W efekcie 
tych działań został zrealizowany kontrakt na sprzedaż 2 agregatów GAG do RP A i szkolenie tam
tejszej załogi w jego obsłudze . 

·~·!" 
•• 

Fot. l. Próby agregatu GAG na powierzchni kopalni "Deelkral" w RPA 
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GAG 3 podczas pracy na dole w kopalni Libanon 

Fot. 2. Agregat GAG na dole kopalni "Libanon" w RPA 

Fot. 3. Stanowisko szkoleniowe podczas kursu obsługi dla personelu południowo-afrykańskiego 
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Zainteresowanie zakupem Gazowego Agregatu Gaśniczego przejawiło również ratownictwo gór
nicze w australijskim stanie Queensland. Po serii testów w nieczynnej kopalni węgla w miejscowości 
Colinsville, zawarty został kontrakt na sprzedaż partnerom australijskim 2 agregatów GAG i szko
lenie służ ratowniczych w obsłudze tych agregatów. 

GAG podczas prób w nieczynnej kopalni Co/linsville 

Fot. 4. Próby GAG w kopalni "Collinsvillc" w Australii 

Fot. 5. Ekipa polskich specjalistów w Australii 
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W roku 2003 amerykańska firma MICON Ltd zawarła z CSRG umowę na zakup 2 agregatów 
GAG. W jej następstwie specjaliści CSRG S.A. trzykrotnie byli wzywani do USA w związku z za
grożeniem pożarowym w kopalniach w Wirginii Zachodniej , Wirginii i Kolorado. Wszystkie te ak
cje zakończyły się powodzeniem. 

Fot. 6. Stanowisko GAG na powierzchni kopalni "Pinacle" w Wirginii Zachodniej (USA) 

Fot. 7. Grupa polska w USA 
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Szeroko rozumiana współpraca, oprócz ewidentnych korzyści finansowych, umożliwia śledze
nie poziomu techniki w interesujących dziedzinach zarówno w kraju jak i za granicą i dlatego też 
jest nieodzowna dla działalności Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. 
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Pogotowia specjalistyczne Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego S.A. 

Piotr Florczyk 
Emerytowany pracownik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom 

Najważniejszym zadaniem ratownictwa górniczego jest udział w akcjach związanych z ratowaniem 
życia i zdrowia ludzi lub mienia kopalni oraz w pracach związanych ze zwalczaniem zagrożeń wy
stępujących w zakładach górniczych. 

Zróżnicowany zakres działalności ratownictwa górniczego powoduje konieczność zapewnienia 
dla jego potrzeb różnego rodzaju sprzętu, urządzeń i materiałów . Środki te zlokalizowane są w za
kładach górniczych, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego oraz w Centralnej Stacji Ratow
nictwa Górniczego. 

l. WSTĘP 

Podczas akcji ratowniczej zachodzi niejednokrotnie potrzeba zastosowania specjalistycznego sprzę
tu ratowniczego. Utrzymywanie takiego sprzętu w zakładach górniczych nie jest celowe, gdyż z uwa
gi na jego unikatowy charakter jest to sprzęt drogi, niejednokrotnie tylko adaptowany do warunków 
górniczych. Dlatego też, do wykonywania prac ratowniczych wymagających zastosowania specjal
nych technik ratowniczych w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA utrzymywane są po
gotowia specjalistyczne. 

Są to: 
l. Pogotowie pomiarowe - do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych powietrza i gazów poża

rowych oraz oceny stopnia wybuchowości mieszanin gazowych. 
2. Pogotowie do inertyzacji powietrza kopalnianego. 
3. Pogotowie przeciwpożarowe - do wykonywania prac ratowniczych przy zwalczaniu pożarów 

podziemnych, wymagających zastosowania sprzętu i urządzeń do podawania pian gaśniczych 
oraz izolacji wyrobisk, górotworu i zrobów. 

4. Pogotowie górniczo-techniczne - do wykonywania prac ratowniczych związanych z ratowaniem 
ludzi uwięzionych pod zawałem lub odciętych od czynnych wyrobisk wskutek tąpnięcia lub za
wału. 

5. Pogotowie wodne- do usuwania skutków wdarcia się lub niekontrolowanego dopływu wody albo 
wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych. 

6. Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych - do ewakuacji pracowników lub prowadze
nie innych prac ratowniczych w szybach lub otworach wiertniczych wielkośrednicowych oraz 
prowadzenia prac awaryjno-rewizyjnych i kontrolnych zarówno w szybach, jak i w otworach 
wielkośrednicowych. 

Dodatkowo to pogotowie współpracuje ze specjalistycznymi służbami Państwowej Straży Pożar
nej w przypadku likwidacji katastrof budowlanych, wspólnie z grupami ratowniczo-poszukiwaw
czymi PSP. 
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2. POGOTOWIE POMIAROWE 

W czasie akcji przeciwpożarowej należy kontrolować parametry fizyko-chemiczne powietrza i ga
zów pożarowych w miejscach wyznaczonych przez kierownika akcji. Pozwala to na uzyskanie bie
żących informacji o stanie pożaru i przemianach gazowych, jakie występują w strefie zagrożenia po
żarowego, a także o zagrożeniu wybuchem. Dla zrealizowania tych zadań, jako jedną ze służb rato
wnictwa górniczego powołane zostało pogotowie pomiarowe. Pogotowie to opiera swoją działa
lność dwóch grupach, z których każda zabezpiecza odpowiedni dla niej teren działania. 

Grupy te utrzymywane są w: 
- Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, 
- Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu. 

Mobilizację właściwej grupy pogotowia pomiarowego przeprowadza, w przypadku ogłoszenia 
akcji przeciwpożarowej, dyspozytor CSRG lub OSRG, stosownie do rejonu, w którym prowadzona 
jest akcja ratownicza. W dyspozycji pogotowia pomiarowego w CSRG znajduje się odpowiednio 
przystosowany wóz bojowy. Służy on do przewozu obsady pogotowia wraz ze sprzętem pomiaro
wym i ratowniczym (fot. 1). 

Fol. l. Wóz bojowy Pogotowia Pomiarowego do przewozu 
obsady pogotowia wraz ze sprzętem pomiarowym i ratowniczym 

W ramach akcji na dole kopalni, w wyrobiskach górniczych organizowane jest stanowisko po
miarowe (fot. 2). 

Jest ono wyposażone w zestaw do kompleksowej analizy gazów pożarowych, składający się 
z chromatografu i integratora firmy SHIMADZU lub mikro-chromatografu firmy HEWLETT-PA
CKARD model P-200. 

Próbki gazów z pola pożarowego do stanowiska pomiarowego są zdalnie pobierane za pomocą 
kompresora membranowego, poprzez linię wężową. Równolegle z wężową linią próbobierczą in
stalowane są przewody do zdalnego pomiaru temperatury. 

Zestawy chromatograficzne będące na wyposażeniu pogotowia pozwalają ma wykonanie anali
zy chemicznej gazów pożarowych w czasie 3 do 15 minut i przekazywane są do Kierownictwa ak
cji ratowniczej w celu bieżącej analizy wyników pomiarów oraz oceny stopnia wybuchowości mie
szanin gazowych. 
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Fot. 2. Stanowisko pomiarowe organizowane 
w wyrobiskach górniczych w ramach akcji na dole kopalni 

Ponadto stanowisko pomiarowe wyposażone jest w szereg przenośnych przyrządów do indywi
dualnego oznaczania wybranych składników gazowych, np. tlenomierze, metanomierze, eksplozy
metry i analizatory tlenku węgla oraz przenośne przyrządy do oznaczania parametrów fizycznych, 
np. pirometry, psychometry, anemometry, termohigromerty. 

3. POGOTOWIE PRZECIWPOŻAROWE 

W pogotowiu tym utrzymane są specjalistyczne urządzenia, środki i sprzęt służący do aktywnego 
i pasywnego zwalczania pożarów podziemnych, w tym agregaty, wytwornice i prądownice do wy
twarzania pian gaśniczych oraz pompy i agregaty wraz z niezbędnym osprzętem do wykonywania 
tam izolacyjnych pożarowych i przeciwwybuchowych (fot. 3). 

Do obsługi sprzętu przewidziany są przeszkoleni ratownicy zawodowi, pod nadzorem kadry inży
nieryjno-technicznej CSRG i OSRG. 

Fot. 3. 
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Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń zaliczyć należy: 
zestawy agregatów MONO- do wytwarzania spienionych spoiw mineralnych (fot. 4); 

Fot. 4. 

- zestawy obudów przeciw wybuchowych przepustów tamowych (fot. 5); 

Fot. 5. 
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- zestawy pomp do wytwarzania pian chemicznych dla izolacji górotworu (fot. 6); 

Fot. 6. 

Pogotowie i jego sprzęt jest bardzo szeroko wykorzystany w dzi ałalności prewencyjnej służb ra
towniczych CSRS oprócz udziału w akcjach ratowniczych. 

4. POGOTOWIE DO INERTYZACJI POWIETRZA KOPALNIANEGO 

Do zadań pogotowia należy przede wszystkim przec iwdziałanie powstawaniu zagrożenia wybucho
wego w czasie prowadzenia przeciwpożarowej akcji ratowniczej . W ramach prac profilaktycznych, 
inertyzacja stosowana jest również dla eliminacji zagrożenia pożarowego w zrobach ścian zawało
wych. Podawanie gazów obojętnych do zamkniętego pola pożarowego pozwala na wcześniejsze 
jego odzyskanie. 
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Główne wyposażenie tego pogotowia to: 
- urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego Metodą Membranową (HPLC) 

lub Metodą Sitową (PSA) o wydajności do 800 Nm3/h (fot. 7); 

Fot. 7. 

- przewoźne lub stacjonarne parownice atmosferyczne (cysterna+ parownica) do zgazowania ciek
łego azotu o wydajności do 2000 Nm3/h (fot. 8); 

Fot. 8. 
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- przewoźne lub stacjonarne stacje (zbiornik + parownica)' do zgazowania ciekłego dwutlenku wę
gla o wydajności do 1000 Nm3/h. 
Urządzenia te instalowane są na powierzchni kopalni, skąd azot lub dwutlenek węgla, w postaci 

gazowej podawane są rurociągami do wyrobisk dołowych na odległość do l O km. 

5. POGOTOWIE WODNE 

Wyposażenie pogotowia stanowią: 
- przenośne zatapialne pompy FL YGT, 
- GOODWIN, 
- szlamowe, 
- KSK. 

Pompy charakteryzują się dużą wydajnością w stosunku do gabarytu i ciężaru oraz łatwością mon
tażu i obsługi. Każda pompa może pracować w całkowitym zanurzeniu, a niektóre z nich są wyko
nane jako iskrobezpieczne (fot. 9) . 

. 
. ,, . ~~· 

Fot. 9a. 

Fot. 9b. 
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W ramach pogotowia przy KWK "Borynia" działają zastępy specjalistyczne ratowników gór
niczych- nurków do prac podwodnych. 

Podwodne prace ratownicze zastępów nurkowych polegają na: 
- poszukiwaniu w zatopionych wyrobiskach zagrożonych ludzi i nawiązaniu z nimi kontaktu; 
- wyprowadzanie ludzi z rejonu zagrożenia z zastosowaniem ewakuacji podwodnej; 
- dostarczenie w drodze transportu podwodnego osobom odciętym, środków niezbędnych doży-

cia, do czasu ich ewakuowania; 
- wykonywanie prac związanych z cięciem i spawaniem pod wodą. 

6. POGOTOWIE GÓRNICZO-TECHNICZNE 

W wyniku zawału lub tąpnięcia może dojść do: 
- bezpośredniego zagrożenia lub odcięcia załogi górniczej; 
- utraty drożności wyrobiska, co może być przyczyną zaburzeń w przewietrzaniu, odwadnianiu, 

odmetanowaniu lub dostawy energii elektrycznej czy sprężonego powietrza; 
- zniszczenia urządzeń i wyposażenia, które znalazło się w zasięgu strefy zawału, tąpnięcia . 

Do prowadzenia prac ratowniczych związanych z usunięciem skutków zawału oraz ratowaniem 
ludzi, w strukturze CSRS jest wyodrębnione pogotowie górniczo-techniczne. 

W skład pogotowia wchodzą ratownicy zawodowi, służby specjalistyczne oraz specjaliści z ZOK 
Sp. z c . o.-Jastrzębie. 

Do wykonania czynności ratowniczych pogotowie wyposażone jest w sprzęt specjalistyczny. 
l. Stosowany w ratownictwie technicznym taki jak: 

a. narzędzia i sprzęt do kruszenia, tj. elektronarzędzia, młotki pneumatyczne, narzędzia nieis
krzące, urządzenia do bezdetonacyjnego rozsadzania skał (fot. lO); 

Fot. 10. 
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b. sprzęt i narzędzia do podnoszenia, tj . stojaki hydrauliczne, podnośniki hydrauliczne, podu
szki powietrzne, zestawy rozpieraków hydraulicznych (fot. 11); 

Fot. 11. 

c. sprzęt i narzędzia do cięcia, tj. piły (tarczowe, łańcuchowe, posuwisto-zwrotne), zestaw no
życ hydraulicznych. 

2. Obudowa indywidualna chodników ratowniczych. 
3. Sprzęt do transportu, tj .: 

a. przenośniki ratowniczePZR-10 (fot. 12); 

Fot. 12. 

b. lekka kolejka podwieszana. 
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4. Urządzenia do lokalizacji ludzi pod zawałem. 
5. Sprzęt i osprzęt medyczny: 

a. nosze (podbierające, usztywniające, zwijane); 
b. urządzenie do podawania tlenu. 

6. Sprzęt wiertniczy. 
Wykorzystanie techniki wiertniczej umożliwia działania wielokierunkowe, zapewniając wyko

nywanie otworów ratowniczych o różnym przeznaczeniu. 
l. Otwory poszukiwawczo-komunikacyjno-zaopatrzeniowe - wykorzystywane w przypadku ko

nieczności ratowania ludzi odciętych od wyrobisk gruzowiskiem skalnym, korkami mułowymi, 
wodnymi lub innymi przeszkodami. Pozwalają one ekipom ratowniczym uzyskać pierwszy kon
takt z ludźmi oczekującymi pomocy, przy czym mogą one być wykorzystane do podawania po
wietrza, wody, żywności, oświetlenia, środków łączności, lekarstw itp. 
Tym sposobem zdecydowanie mogą być poprawione warunki oczekiwania ludzi na uwolnienie 
ich przez zastępy ratownicze, nawet w ciągu kilku dni, jeżeli sytuacja uniemożliwia szybkie wy
konanie drogi ewakuacyjnej. 
Do wykonania takich otworów pogotowie wyposażone jest w wiertnice dołowe małośrednico
we, którymi można odwiercać otwory o średnicach od !il65 mm do !ll143 mm i długości do 200m 
(fot. 13). 

Fot. 13. 

Osprzęt ratowniczy wykorzystywany do tych prac to: pojemniki komunikacyjno-zaopatrzeni
owe do przesyłania na żerdzi wiertniczej . 

2. Otwory ewakuacyjne wykorzystywane są w akcjach ratowania ludzi odciętych od wyrobisk czyn
nych i zapewniają możliwość wycofania ich z rejonu zagrożonego . 
Średnica otworu wynosi od !ll450 mm do yj61 O mm. 
Ewakuacja ludzi odbywa się w specjalnych kabinach ewakuacyjnych, które są opuszczane do 
otworu na linie lub zapychane na żerdzi wiertniczej (fot. 14). 
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Fot. 14. 

Do odwiercania otworu ewakuacyjnego stosowane są wiertnice wielkośrednicowe-dołowe, któ
rymi dysponuje ZOK-Jastrzębie. Fagotowie wyposażone jest w osprzęt ewakuacyjny. 

W ramach tego pogotowia zorganizowano i wyposażono grupę ratowniczo-poszukiwawczą, któ
rej zadaniem jest współpraca ze służbami specjalistycznymi PSP w przypadku katastrof budow
lanych i innych zagrożeń technicznych. Grupa dysponuje wozem bojowym wyposażonym w sprzęt 
ratownictwa technicznego i wysokościowego kompatybilny z wyposażeniem podobnych jednostek 
PSP. Komenda Główna PSP organizuje dwa razy w roku wspólne ćwiczenia na poligonach strażac
kich i wojskowych. Do dyspozycji ratownictwa górniczego są psy poszukiwawcze specjalistycz
nych służb straży pożarnej, które mogą być wykorzystane w akcjach zawałowych do poszukiwania 
i lokalizacji poszkodowanych. 

7. POGOTOWIE PRZEWOŹNYCH WYCIĄGÓW RATOWNICZYCH 

Pogotowie przeznaczone jest do prowadzenia prac ratowniczych oraz awaryjno-rewizyjnych w szy
bach lub otworach wielkośrednicowych. 
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Wyposażenie pogotowia stanowią: 

l. Samojezdny wyciąg ratowniczy SIEMAG (awaryjno-rewizyjny) (fot. 15); 

Fot. 15. 

2 . Przewoźny wyciąg ratowniczy z wciągarkąB-650, 
3. Kabiny ratownicze bez prowadzenia 
4. Klatki ratownicze prowadzone: 

a. po linach nośnych wyciągujednolinowego lub wielolinowego; 
b. w prowadnikach sztywnych; 
c. w prowadnikach linowych. 
Wyciągi ratownicze przeznaczone są do: 

l. Prowadzenie akcji ratowniczych w szybach i otworach wielkośrednicowych. 
2. Ewakuacji ludzi z wyrobisk podziemnych lub naczyń wyciągowych unieruchomionych w szy

bie. 
3. Usuwanie awarii w szybach, prowadzenie prac kontrolnych i rewizyjnych oraz remontu wypo

sażenia szybów. 
4. Zastępowanie przedmiotów drabinowych spełniających zadanie ewakuacji Judzi. 

Wyciągi ratownicze posiadają dopuszczenie WUG do stosowania w podziemnych zakładach gór
niczych jak również zezwolenie UGBKiUE na ruch w zakładach górniczych. 

Wyciągi mogą pracować w dwóch wariantach: 
Wariant l . We wszystkich szybach kopalń, gdzie wyciąg może dojechać wciągnikiem bezpo

średnio n(ld rurę szybową. W tym przypadku lina przechodzi przez koło linowe na końcu wysię
gnika. 

Wariant II. W przypadku, gdy wyciąg nie może dojechać bezpośrednio nad rurę szybową, ko
nieczne jest zainstalowanie dodatkowego koła linowego (kierującego) na wieży szybowej i prowa
dzenie liny z wysięgnika na dodatkowe koło linowe na wieży. W tym przypadku kąt między liną noś
ną wyciągu, a poziomem nie może być większy niż 45°. 
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8. PODST A WOWE DANE TECHNICZNE 

Wyciąg ratowniczy 

Lp. Wyszczególnienie 

SIEMAG B-650 

l. Maksymalna głębokość ciągnienia 1300 m 1300 m 

2. Maksymalne obciążenie liny 50 kN 50 kN 

3. Maksymalna prędkość jazdy l m/s l m/s 

4. Moc silnika elektrycznego 55 kW 55 kW 

5. Napięcie znamionowe 500W 500W 

6. Moc dodatkowego silnika wysokoprężnego 64kW -

7. Pojcmność liny na bębnie !350m 1350 m 

8. Średnica liny nośnej 24mm 22 mm 

9. Łączność 
Przewodowa 

Radiowa 
(kabel w linie) 

lO. Maksymalna wysokość wysięgnika 12.4 m 14,7 m 

li. Maksymalny kąt podnoszenia wysięgnika 40° 45° 

12. Masa całkowita 390 kN 263 kN 

13 . Obrót poziomy wysięgnika 360° -

Dzięki dotacjom rządowym Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. mogła doposażyć 
poszczególne pogotowia specjalistyczne w sprzęt do ratowania ludzi i mienia kopalni. 

Obecny stan wyposażenia technicznego oraz organizacja polskiego ratownictwa górniczego sta
nowi przykład dla wielu zagranicznych służb ratowniczych. 

W celu dalszego doskonalenia organizacji oraz opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań 
technicznych usprawniających prowadzenie akcji ratowniczych, Centralna Stacja Ratownictwa Gór
niczego S.A. współpracuje z wieloma instytucjami, np. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut 
Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna "Barbara", Folitechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Laboratorium badania i opiniowania sprzętu 
w strukturach CSRG 

Mirosław Bagiński 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom 

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu funkcjonuje w strukturach Centralnej Stacji Ratow
nictwa Górniczego praktycznie od początkujej działalności. 

Jest to laboratorium badawcze wyspecjalizowane w prowadzeniu badań izolującego sprzętu och
rony układu oddechowego, w zakresie wymagań znormalizowanych oraz odrębnych kryteriów ok
reślonych w różnorodnych specyfikacjach technicznych, w zakresie realizacji badań opiniujących 
I eksperckich. 

Laboratorium od 1998 roku wprowadzało w swojej działalności badawczej system jakości w opar
ciu o wymagania europejskiej normy PN-PN45001:1993 "Ogólne kryteria działania laboratoriów 
badawczych" i Przewodnika Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/lEC 25:1990 "Wy
magania ogólne dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych", uzyskując akre
dytację Folskiego Centrum Akredytacji w 2000 roku. 

W 2002 roku dostosowano strukturę systemu jakości w laboratorium do wymagań normy PN
-EN ISO/lEC 17025 :2001, określającej kryteria funkcjonowania systemów jakości w laboratoriach 
akredytowanych, natomiast w 2005 roku wprowadzono w tej strukturze zmiany aktualizujące ją do 
wymagań normy PN-EN ISO/lEC 17025:2005 dotyczącej systemów zarządzania. 

W zakres akredytacji Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu wchodzą badania określone 
w załączniku do certyfikatu nr AB 321, obejmujące większość podstawowych parametrów techni
cznych sprzętu ochrony układu oddechowego: 
- aparatów regeneracyjnych z tlenem sprężonym w butli, 
- aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym (K02), 
- aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem sprężonym w butli, 
- aparatów powietrznych butlowych, 
sprecyzowanych w normach: PN-EN 145:2000, PN-EN 13794:2005 oraz PN-EN 137:2001. 

Oprócz badań określonych w zakresie akredytacji, laboratorium prowadzi również badania izo
lującego sprzętu ochrony układu oddechowego poza akredytacją, w odniesieniu do pozostałych kry
teriów normatywnych oraz innych kryteriów określonych w odrębnych specyfikacjach technicz
nych. 

W Laboratorium badania przeprowadza kadra inżynieryjno-techniczna o wysokich kwalifika
cjach zawodowych oraz dużym doświadczeniu praktycznym, w tym również doświadczeniu w prak
tycznym użytkowaniu sprzętu ochrony układu oddechowego mającym związek z działalnością ra
towniczą CSRG S.A. 

W procesach badawczych sprzętu ochrony układu oddechowego prowadzone są zarówno ba
dania laboratoryjne, służące określeniu mierzalnych parametrów technicznych sprecyzowanych w iden
tyfikowalnych dokumentach odniesienia (dyrektywach, normach zharmonizowanych, itp.), jak i ba
dania eksploatacyjne służące określeniu parametrów związanych z bezpośrednią eksploatacją bada
nego sprzętu w symulowanych warunkach eksploatacyjnych, umożliwiające m.in. uzyskanie infor
macji związanych z ergonomiąjego użytkowania. 
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Do badań laboratoryjnych Laboratorium wykorzystuje stosowne wyposażenie pomiarowe, któ
re w niezbędnym zakresie objęte jest nadzorem metrologicznym, znajdując w uzyskiwanych warto
ściach pomiarowych spójność przez ich powiązanie z międzynarodowym układem jednostek miar, 
zapewniając tym samym we wszystkich przypadkach, gdy to jest możliwe, odniesienie wyników 
badań i pomiarów do wzorców państwowych. 

Zatem odpowiednie wyposażenie techniczne Laboratorium jest niezmiernie istotnym elemen
tem umożliwiającym jego właściwe funkcjonowanie. 

Zasadniczym elementem wyposażenia laboratorium są tzw. "sztuczne płuca" - które umożli
wiają precyzyjne modelowanie symulacji czynności oddechowych człowieka m.in. przez określe
nie zarówno jednostkowej objętości oddechowej, jak i częstotliwości oddychania. 

Są one głównym elementem stanowiska badawczego, które składa się w ogólnym zarysie m.in. 
z elektrazaworów dla gazu "wdychanego" i "wydychanego" (sterowanych i zsynchronizowanych z tymi 
plucami) , nawilżacza, łącznika, chłodnicy, przepływomierza, gazomierza, analizatorów gazowych 
do pomiarów dwutlenku węgla i tlenu oraz przyrządów do pomiaru temperatury i róźnicy ciśnień . 

Sztuczne płuca eksploatowane są w Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu od długiego 
czasu, zapewniając pomimo już wieloletniej historii pracy tych "płuc" stosowną precyzję ich usta
wień i realizowanych obciążeń. 

Rys. l . Sztuczne płuca. l -zestaw sztucznych płuc głównych w stałej obudowie, 2- szafa zasilająca 
z włącznikiem głównym, 3 -komputer PC sterujący zestawem, 4- masowy dozownik C02, 

5 -stelaż z profili Bosch, 6 -elektromagnetyczne zawory sterujące przepływem powietrza 
dla wydechu i wdechu 
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W ramach działań związanych z utrzymaniem układów badawczych na odpowiednim poziomie 
technicznym, skutkujących utrzymaniem jakości prowadzonych badań oraz uzyskiwanych wyni
ków, Laboratorium zostało doposażone w nowy układ "sztucznych płuc", wyposażony w nowo
czesne rozwiązania techniczne wspomagające. 

Nowe "sztuczne płuca", składają się w podstawowym zakresie technicznym z dużego płuca głów
nego, z jednego małego płuca i systemu masowego dozowania C02, komory zaworowej, kompletu 
elektrazaworów przystosowanych do tlenu, systemu regulacji, sterowania, rejestracji i archiwizacji 
pracy systemu (zintegrowane z płucami sterowniki obsługiwane z zastosowaniem sterowania z po
ziomu zewnętrznego zestawu komputerowego), z oprogramowaniem obsługującym pracę sztucz
nych płuc . Cały zestaw został umieszczony w masywnej zabudowie wykonanej z profili Bosch. 

System "sztucznych płuc" realizuje symulację pracy ludzkiego płuca z sinusoidalną charaktery
styką przepływu i sterowany jest z poziomu komputera PC Delt. Fazy wdechu i wydechu reali
zowane są poprzez napęd miecha harmonijkowego przy pomocy ustabilizowanego silnika elektry
cznego. Płuco małe jest zsynchronizowane fazowo z płucem głównym i służy do pobrania gazu do 
analizy. Synchronizacja jest realizowana w sposób cyfrowy dla każdego skoku na zasadzie zapro
gramowanej charakterystyki Master/Slave dla obydwu silników. Do sterowania strumieniami prze
pływającego powietrza służą dwa elektrozawory, przystosowane do tlenu, o dużej przepustowości. 
Zapewniają one wymaganą ilość przepływu nawet przy wszystkich przewidzianych dla zestawu 
charakterystyk przepływu. Jako element dozujący równoważną wartość co2 do układu płuc, zasto
sowanie znalazł masowy kontroler przepływu po stronie wydechu. 

Nowy zestaw "sztucznych płuc" docelowo będzie współpracował z układem nowych analizato
rów gazowych firmy Thermo oraz Servomex. 

Rys. 2. Nowy zestaw "sztucznych płuc" 
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W skład tego zestawu wchodzą dwa referencyjne analizatory C02, jeden analizator 0 2 oraz je
den analizator CO. 

Układ analizatorów wyposażony został w stabilizowane zasilania z podtrzymaniem awaryjnym 
oraz komputerowy system rejestracji zmierzonych wartości. 

Stanowisko badawcze wyposażone m.in. w ww. sprzęt w postaci nowych "sztucznych płuc" i ana
lizatorów gazowych wymaga przeprowadzenia wielu niezwykle precyzyjnych i przemyślanych dzia
łań przy jego kompletowaniu, ponieważ laboratorium prowadzi badania sprzętu ochrony układu 
oddechowego izolującego do stosowania w skrajnie trudnych warunkach tj. atmosferze niezdatnej 
do oddychania. 

Przy wykorzystaniu stanowiska badawczego z układem "sztucznych płuc" Laboratorium Ba
dania i Opiniowania Sprzętu CSRG S.A. przeprowadziło samodzielne badania bądź uczestniczyło 
w badaniach w procesach oceny technicznej, izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego prak
tycznie każdego rodzaju, który był i jest eksploatowany w polskich zakładach górniczych. 

Sprzęt ochrony układu oddechowego do zastosowań ratowniczych, który uprzednio stanowił 
przedmiot badań prowadzonych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, umożliwia prowa
dzenie prac ratowniczych w atmosferze niezdatnej do oddychania, pozwalając na likwidację skut
ków poważnych awarii. Sprzęt ochrony układu oddechowego-ucieczkowy, który uprzednio stano
wił przedmiot badań przeprowadzonych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, umożliwia 
wycofanie się pracowników zakładów górniczych z miejsc, w których powstała poważna awaria 
skutkująca m.in. powstaniem atmosfery niezdatnej do oddychania, do miejsc bezpiecznych z atmo
sferą zdatną do wykorzystania w procesie oddychania. Sprzęt ochrony układu oddechowego-uciecz
kawy należy do podstawowego wyposażenia pracowników zakładów górniczych, które determinu
je możliwość zjazdu do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych i podjęcia pracy przez tych 
pracowników. W polskich zakładach górniczych eksploatowanych jest około 120 000 sztuk różne
go rodzaju ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz około 2000 sztuk sprzętu och
rony układu oddechowego do zastosowań ratowniczych. Sprzęt ochrony układu oddechowego ra
towniczy jest również wykorzystywany w działalności ratowniczej przez inne służby ratownicze 
w tym m.in. przez Państwową Straż Pożarną. 

Stąd niezmiernie istotne jest posiadanie możliwości przeprowadzenia rzetelnych procedur ba
dawczych, uzyskania możliwośc i dokonania oceny tego sprzętu przed jego wprowadzeniem do eks
ploatacji, jak również zachowania tej możliwości po jego wprowadzeniu do eksploatacji. 

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu CSRG S.A. współuczestniczyło w różnych bada
niach z różnymi jednostkami naukowo-technicznymi w tym m.in. z CIOP-PIB pt. "Wpływ warun
ków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych prowa
dzonych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górniczych. Fizjologi
czne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach mikroklimatu", co za
owocowało opracowaniem pt. "Sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach 
mikroklimatu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych". 

Obecnie uczestniczy w zdecydowanej większości wszelkich prac związanych ze sprzętem och
rony układu oddechowego eksploatowanego w polskich zakładach górniczych, począwszy od ba
dań po opinie eksperckie, występując w nich jako bezstronna i niezależna strona. 

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu współpracuje z różnymi instytucjami naukowo
badawczymi oraz laboratoriami zagranicznymi. 

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu ze swoją doświadczoną kadrą oraz stosownym 
wyposażeniem techniczno-badawczym umożliwiającym bezstronną ocenę sprzętu ochrony układu 
oddechowego, funkcjonuje dla jego producentów, instytucji nadzorczych i kontrolnych, jak i prze
de wszystkim jego użytkowników. 

Stara się służyć jak najlepiej posiadaną wiedzą i doświadczeniem, pozostając w przeświadcze
niu o dobrze pełnionej misji w zakresie prowadzonej działalności. 

608 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

W spółzawodnictwo zastępów ratowniczych 
na V Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego 
w Chinach 

Andrzej Szymkiewicz, Zdzisław Kania, Wojciech Chyla 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie 

STRESZCZENIE: 15-16 września 2006 roku w chińskim mieście Pingdingshan zostały rozegrane 
V Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego, które są traktowane jako mistrzostwa świa
ta zastępów ratowniczych. Znaczący sukces w zawodach osiągnęły ekipy z Polski, tj . zespół White 
Eagles z KGHM "Polska Miedź" S.A. oraz zespól Black Gold z Poludniowego Koncernu Węglo
wego S.A. z Jaworzna zdobywając nagrody we wszystkich konkurencjach. 

SŁOWA KLUCZOWE: Rodzaje konkursów ratowniczych, wyniki dotychczasowych zawodów mię
dzynarodowych, wyniki zawodów w Pingdingshan 

l. WPROW ADZENIE 

W bieżącym roku mij a 100 lat od powstania w 1907 roku Centralnej Stacji Ratownictwa Górni
czego w Bytomiu dla kopalń Zagłębia Górnośląskiego. Była to jedna z pierwszych na świecie struk
tura organizacyjna zajmująca się udzielaniem pomocy kopalniom w czasie akcji ratowniczych, szko
leniem ratowników oraz nadzorem nad organizacją i wyposażeniem służb ratowniczych w kopal
niach. W krótkim czasie zaczęły powstawać również następne stacje dla innych okręgów węglowych: 
w Akwizgranie dla Zagłębia Akwizgrańskiego, wŁazach oraz Witkowicach dla okręgu Ostrawsko
Morawskiego, w Makiejewce dla Zagłębia Donieckiego, w Wałbrzychu dla Zagłębia Dolnośląskiego , 

w Essen dla Zagłębia Ruhry, w Sosnowcu dla Zagłębia Dąbrowskiego i w Lierin we Francji [l]. 
Bezpośrednim impulsem rozpoczęcia działań zmierzających do ustalenia aktów prawnych normu
jących sprawy ratownictwa oraz wprowadzenia odpowiednich struktur w krajach z przemysłem 
wydobywczym było zaistnienie w 1906 roku katastrofy górniczej we francuskiej kopalni węgla 
"Couriere" spowodowanej wybuchem pyłu węglowego, w której zginęło około 1100 ludzi. Po za
istnieniu tej katastrofy datuje s ię okres rozwoju nowoczesnego ratownictwa górniczego. 

2. RYWALIZACJA DRUŻYN RATOWNICZYCH 

W ciągu minionych 100 lat ratownictwo górnicze na całym świec ie systematycznie rozwijało się 
stawiając czoło napotykanym zagrożeniom naturalnym, pojawiającym się w toku postępującej eks
ploatacji coraz bardziej skomplikowanych struktur złoża , oraz związanych z sięganiem do głębiej 
zalegających pokładów. 

Sprostanie tym wymaganiom powoduje konieczność ciągłego podnoszenia poziomu wyszkole
nia ratowników, gotowych do niesienia pomocy zagrożonym ludziom w najtrudniejszych sytuacjach. 

Istotnym sposobem podnoszenia kwalifikacji drużyn ratowniczych, oprócz prowadzonych szko
leń i ćwiczeń, jest wymiana doświadczeń z innymi ratownikami zdobytych w toku prowadzonych 
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akcji ratowniczych. Taką możliwość dają organizowane na różnych szczeblach zawody ratowni
cze, gdzie oprócz rywalizacji konkursowej istnieje płaszczyzna kontaktów nieformalnych. 

Drużyny ratownicze w Polsce od wielu lat miały możliwość porównywania swoich umiejętno
ści w trakcie organizowanych spartakiad okręgowych oraz zawodów centralnych, a od kilku lat pro
wadzona jest również wymiana doświadczeń z ratownikami słowackimi podczas zawodów w Ja
worznie i w słowackiej Previdzy. 

Jednak najwyższą rangę konkursową posiadają Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Gór
niczego odbywające się cyklicznie co 2 lata. Inicjatorem i organizatorem pierwszego konkursu w 1998 
roku były Stany Zjednoczone, a regulamin zawodów został opracowany przez Administrację Bez
pieczeństwa i Zdrowia w Górnictwie- MSHA. 

3. ZASADYPROWADZENIAZAWODÓW 

Odmienność formuły zawodów międzynarodowych w stosunku do wcześniej wymienionych jest 
zasadnicza. 

Zawody krajowe [2] składają się z następujących konkurrncji: 
- turnieju wiedzy ratowniczej; 
- praktycznego sprawdzianu z zakresu pomocy przedmedycznej; 
- konkurencji technicznej dla mechaników sprzętu ratowniczego - składanie oddechowego apa-

ratu roboczego; 
- konkurencji zastępów ratowniczych na torze przeszkód, gdzie poszczególne stanowiska wyma

gają: przejścia przez przepust tamowy, pokonania niskiego przejścia, użycia podnośnika pneu
matycznego, skręcenia rurociągu, robót ciesielskich, przeciągania wozu ciągarką, wymiany bu
tli tlenowej w aparacie ratowniczym, transportu poszkodowanego na noszach, przejścia przez 
przeszkody, wykonania tamy, określenia składu próby gazowej. 
Konkurencja drużynowa posiada charakter sprawnościowy i oceniana jest według czasu jej za

kończenia, przy uwzględnieniu minut karnych za popełnione błędy i uchybienia. 
Zawody słowackie również posiadają charakter sprawnościowy, a specyficzną konkurencją do

dającą kolorytu tym zawodom jest rzut granatem. 
W ramach Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratownictwa Górniczego posiadających ran

gę ratowniczych mistrzostw świata, rozgrywane są następujące konkurencje [3]: 
- drużynowe zawody symulowanej akcji ratowniczej; 
- drużynowe zawody w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy; 
- zawody mechaników sprzętu ratowniczego w zakresie działania aparatów oddechowych w ka-

tegoriach aparatów BG-4 oraz BIOPAK-240. 
Główną konkurencją zawodów jest prowadzenie na specjalnie przygotowanym torze symulo

wanej akcji ratowniczej. 
Po zapoznaniu się z opisem występujących w kopalni warunków i zagrożeń oraz przebiegiem 

zaistniałego niebezpiecznego zdarzenia zespół konkursowy zgłasza swoją gotowość do udzielenia 
pomocy w zakresie spenetrowania i oddymiania całego rejonu oraz odszukania i wydostania posz
kodowanych, po udzieleniu im Pierwszej Pomocy. Zadanie należy wykonać w pełnym wyposaże
niu ratowniczym w nieprzekraczalnym czasie 150 minut oznaczając jednocześnie na mapie zastępu 
i mapie kierownika bazy wszystkie napotkane warunki, zagrożenia i urządzenia, jak również struk
tury wentylacyjne i kierunki rozpływu powietrza. W trakcie prowadzenia akcji utrzymywana jest 
ciągła łączność radiowa pomiędzy zastępem a bazą. 

Wykonanie zadania wymaga wykonania wielu czynności według koncepcji przyjętej samodziel
nie przez każdy z zastępów, którymi mogą być: 
- przeprowadzenie w kilku etapach zmian wentylacyjnych poprzez przebudowę tam oraz stoso

wanie przesłon wentylacyjnych; 
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- gaszenie aktywne symulowanego pożaru lub jego otamowanie; 
- odtopienie wyrobiska; 
- badanie stropu i zabudowa niebezpiecznych obszarów; 
- kontrola atmosfery. 

Prowadzenie symulowanej akcji ratowniczej jest oceniane przez sędziów, którzy przyznają punk
ty karne za każde uchybienie, zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

Drużynowe zawody w udzielaniu Pierwszej Pornocy prowadzone są przez trzyosobowe zespoły 
na trzech stanowiskach wymagających zespołowego ratowania kilku poszkodowanych i wykony
wania w czasie lO minut następujących czynności: 
- udzielenia pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu- sztuczne oddychanie, resuscytacja krą

żeniowo-oddechowa (CPR); 
- oceny stanu poszkodowanego, tamowania krwawienia; 
- opatrzenia ran oparzeniowych, zaopatrzenia urazów mięśniowo-szkieletowych i transportu posz-

kodowanego. 
Ocena konkurencji dokonywana jest przez sędziów poprzez przyznawanie punktów karnych 

określonych regulaminem, w oparciu o zasady udzielania Pierwszej Pornocy zawarte w amerykań

skim opracowaniu [4] .,First Responder". W trakcie wykonywania czynności reanimacyjnych sto
sowana jest elektroniczna aparatura pomiarowa, a przebieg czynności analizowany jest kompu
terowo w celu stwierdzenia skuteczności akcji ratowniczej. 

Zawody mechaników sprzętu ratowniczego w zakresie działania aparatów oddechowych posia
dają również odmienny charakter, w stosunku do zawodów krajowych. Zadaniem zawodników jest 
przeprowadzenie kontroli miesięcznej wymaganej dla danego typu aparatu, zapisanie wszystkich 
czynności, a następnie odnalezienie pięciu usterek ukrytych w aparacie przez zespół sędziowski . 

Konkurencja ograniczonajest limitem czasowym 30 minut. 

4. WYNIKI DOTYCHCZASOWYCHZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

I Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego zostały przeprowadzone w Louisville, USA. 
Udział w nich wzięły : Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Ukraina i Polska (KGHM), a obserwa
torami były: Chiny, Japonia, Meksyk i Afryka Południowa . 

Wyniki konkursu symulowanej akcji ratowniczej: 
l. USA, 
2. Ukraina, 
3. Rosja. 

W kolejnych zawodach wyniki wyglądały następująco: 

II Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego w Las Vegas, USA: 
l. Polska (KGHM), 
2. USA, 
3. Peru. 

III Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego w Reno, USA: 
l . USA, 
2. Polska (KGHM), 
3. Peru. 

IV Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego zorganizowane przez Wyższy Urząd Gór
niczy i KGHM ,,Polska Miedź" S.A. odbyły się w 2004 roku w Głogowie, a uczestniczyły w nich 
drużyny z następujących krajów: USA, Rosji, Ukrainy, Australii, Peru, Czech, Słowacji , Albanii , 
Polski oraz z Chin. 
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Wyniki konkursu symulowanej akcji ratowniczej: 
l. Polska (KGHM), 
2. Chiny. 
3. USA. 

W za11odach tych wystąpiła również po raz pierwszy druga drużyna z Polski - zespól z Za
kładu Górniczo-Energetycznego "Sobieski-Jaworzno III", która zdobywała tu swoje pierwsze doś
wiadczenia w odmiennych warunkach konkursowych. Drużyna z Jaworzna, osiągając I miejsce w os
tatnich krajowych zawodach centralnych wywalczyła przepustkę do udziału w kolejnych między
narodowych zawodach, których organizacji podjęły się Chiny w 2006 roku . 

5. OPIS REGIONU I ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO PINGDINGSHAN 

V Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego przeprowadzone zostały w dniach 15-16 
września 2006 roku w mieście Pingdingshan, które położone jest w prowincji Henan [5] , Republiki 
Chińskiej. Prowincja ta, usytuowana w pasie wschodniego wybrzeża Chin, posiada udokumento
waną historię, jako jeden z rejonów ukształtowania się narodu chińskiego ponad 4000 lat temu. Re
gion ten był przez 3000 lat centralnym obszarem chińskiej polityki, ekonomii i kultury. 

Prowincja Henan posiada powierzchnię o wielkości w przybliżeniu równej połowie terytorium 
Polski, którą zamieszkuje 76 mln ludności. Usytuowane w środku południowego regionu prowincji 
Henan miasto Pingdingshan zostało założone w 1957 roku. Obecnie jest rozwijającym się miastem 
przemysłowym kompleksu węglowo-energetycznego prowincji. 

Rys. l. Mapa regionu 
Figurc l. Map o f region 
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Zawody w Pingdingshan odbywały się pod auspicjami Państwowej Agencj i ds . Bezpieczeństwa 
Pracy i Państwowej Agencji ds . Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węglowym, a ich gospoda
rzem była Pingdingshan Coal Group Co. Ltd. 

Przedsiębiorstwo to stanowi jedną z głównych baz surowcowych węgla kamiennego Chin. Ak
tualnie posiada trzy pola eksploatacyjne węgla w Pingdingshan, Yuzhou i Ruzhou z obszarem gór
niczym o wielkości 3000 km2

. Zasoby węgla sięgają 15 mld ton. Głównym rodzajem węgla jest 
węgiel koksujący, eksploatowany jest również węgiel energetyczny. Koncern posiada 65 fili i ga
łęzi oraz zatrudnionych 137 000 pracowników. 

Pingdingshan Coal Group Co. Ltd skupia 31 czynnych kopalń ze zdolnością produkcyjną 
32,47 mln ton i 4 kopalnie w budowie. Posiada również 8 przygotowanych pól eksploatacyjnych 
z roczną zdolnością produkcji 14 mln ton węgla, daje to pierwsze miejsce w klasyfikacji przed
siębiorstw prowincji Henan i 7 miejsce w Chinach. Pingdingshan Coal Group Co. Ltd jest właś
cicielem trzech elektrowni o sumie zainstalowanej mocy 85 MW i jednej koksowni produkującej 
1,3 mln ton koksu rocznie, a także dostarcza 120 mln m3 gazu. 

W zakresie ratownictwa górniczego działa w koncernie założony w 1958 roku Korpus Ratow
niczy, który posiada 9 oddziałów ratowniczych i 32 zastępy . W całym górnictwie chińskim funk
cjonuje natomiast 76 brygad ratowniczych, w ramach których działa 449 oddziałów z 1445 zastę
pami ratowniczymi bezpośrednio zaangażowanymi w przeciwdziałanie nagłym zdarzeniom oraz 
biorącym udział w akcjach ratowniczych. 

6. PRZEBIEGZAWODÓW I WYNIKI KONKURSU 

V Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego odbywały się w obiektach Pingdingshan 
Vocational & Technical College of Industry, która jest wyższą uczelnią techniczną. W Pingding
shan znajduje się także Narodowe Centrum Technologii, Instytut Badań Naukowych, Narodowe 
Centrum Ratownictwa Górniczego, Centrum Treningu dla Narodowego Ratownictwa Górniczego 
i Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które również przyczyniły się do zorganizowania za
wodów. 

Rys. 2. Logo zawodów 
Figw·e 2. Logo o f eontest 
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Właściwą część zawodów poprzedziła urządzona z wielkim rozmachem na stadionie uczelni 
ceremonia otwarcia rozpoczynająca się od przemarszu wszystkich drużyn przed trybuną honorową. 

Rys. 3. Trybuna honorowa 
Figure 3. Honourable tribune 

Podczas części artystycznej pokazano popisy grup instrumentalno-tanecznych prezentujących 
folklor różnych regionów Chin. Ponadto zademonstrowano pokaz tańca Wushu wykorzystującego 
elementy walki mnichów ze znajdującego się w prowincji klasztoru Shaolin, a zakończono efekto
wnie wypuszczeniem gołębi. 

Rys. 4. Występy folklorystyczne 
Figure 4. Folk performances 
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W tegorocznych zawodach wzięły udział następujące zespoły z ośmiu krajów [6] według ko
lejności występowania w pierwszej konkurencji- symulowanej akcji ratowniczej : 
- Centennial Angus Place Co liiery Mine Rescue Team z Australi , 

Russia ' s Militarized Mine Rescue Regiment z Rosji, 
White Eagels z KGHM ,,Polska Miedź" S.A. , 
Black Gołd z Południowego Koncernu Węglowego S.A., 
Doe Run Cobriza Mine z Peru, 
MSHA's Mine Rescue Team z USA, 
Pingdingshan Coal Group Co. Ltd z Chin, 
Yankuang Group Co. Ltd z Chin, 
Singereni Collieries Company Ltd z Indii, 
VGSO z Ukrainy. 

Rys. 5. Zastęp Black Gold w akcji 
Figure 5. Black Gold team in the action 

W wyniku zaciętej rywalizacji zostały przyznane następujące nagrody: 
I. W zawodach symulowanej akcji ratowniczej zwyciężył zespół Yankuang Group Co. Ltd z Chin, 

drugie miejsce zajął zespół Black Gołd z Jaworzna, a trzecie zespół Pingdingshan Coal Group 
Co. Ltd. 

II. W zawodach udzielania Pierwszej Pornocy zwyciężył zespół Black Gołd z Jaworzna, drugie 
miejsce zajął zespół Singereni Collieries Company Ltd z Indii , a trzecie zespół White Eagels 
z KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 

III. W zawodach mechaników sprzętu ratowniczego w kategorii aparatu BG-4 zwyciężył zawodnik 
z KGHM, natomiast mechanik z zespołu Black Gołd z Południowego Koncernu Węglowego za
jął czwarte miejsce. W kategorii aparatu BIOPAK-240, trzecie miejsce zajął mechanik z KGHM. 
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Rys. 6. Zdobyte trofea przez zespół z Jaworzna 
Figure 6. The tropbies achieved by the team from Jaworzno 

Ceremonii wręczenia nagród nadano piękną oprawę podkreślającą rangę zawodów. Oprócz me
dali zostały wręczone puchary i tablice pamiątkowe. Specjalnymi nagrodami za dotychczasowy 
wkład w rozwój idei międzynarodowych zawodów ratowniczych uhonorowano Wyższy Urząd Gór
niczy z Polski i MSHA ze Stanów Zjednoczonych. 

Rys. 7. Wręczanie nagród 
Figure 7. Handing o f the awards 

Na zakończenie uroczystości zaprezentowano występy zespołów folklorystycznych, które wy
konywały pieśni i tańce ludowe krajów reprezentowanych w trakcie zawodów. 

Podczas zawodów ustalono w wyniku głosowania, że kolejne Międzynarodowe Zawody Ratow
nictwa Górniczego za 2 lata odbędą się w Australii. 
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7. RATOWNICZE IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Zawodom zastępów ratowniczych towarzyszyło Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Gór
niczego, podczas którego prezentowano referaty na temat systemów ratownictwa górniczego w po
szczególnych krajach oraz studia przypadku poświęcone wybranym akcjom ratowniczym. Przedsta
wiciel Wyższego Urzędu Górniczego wygłosił referat na temat systemu ratownictwa ~órniczego 
w Polsce oraz akcji ratowniczej przeprowadzonej w KWK "Zofiówka" w listopadzie .::'005 roku, 
w związku z wyrzutem metanu i skał. 

Inną imprezą towarzyszącą była Wystawa Wyposażenia, Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Chi
nach wraz z prezentacją najnowszych osiągnięć techniki pomiarowej i sprzętu ratowniczego. 

PODSUMOW ANIE 

Głównym celem prowadzonych konkursów ratowniczych jest porównanie wiedzy ratowniczej i prak
tycznych umiejętności likwidacji zagrożeń oraz wymiana doświadczeń pomiędzy ratownikami z róż
nych krajów, co przekłada się bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa załóg pracujących w gór
nictwie podziemnym. 

Rozegrane w chińskim Pingdingshan V Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego wy
kazały wysoką pozycję polskiego ratownictwa górniczego w międzynarodowej rywalizacji , a przed
stawione wyniki świadczą o właściwym poziomie wyszkolenia ratowników reprezentujących Pol
skę. Na 12 medali do zdobycia w zawodach Polacy wywalczyli 5 startując w bardzo silnej między
narodowej konkurencji. Szczególnie cenne są puchary zdobyte w konkursach drużynowych wyma
gających współdziałania całego zespołu w obliczu występujących zagrożeń, co jest niezwykle istot
ne w rzeczywistych warunkach działania zastępów ratowniczych. 

Zaszczytne trofea zdobyte przez zespół reprezentujący Południowy Koncern Węglowy S.A. z Ja
worzna, zostały wywalczone dzięki wielomiesięcznym przygotowaniom całej ekipy, a także aktyw
nemu zaangażowaniu Wyższego Urzędu Górniczego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz 
Wojewódzkiego Szpitala MSWiA, który prowadził szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Po
mocy. 
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Rivalry of Rescue Teams in 5th International Mine Rescue Contest in China 

On Septernber 15-16. 2006 in Chinese city Pingdingshan were held 5th International Mine Rescue 
Contest, which is regarded as championship of the world of rescue brigades. Participating Polish 
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teams achieve significant success- White Eagles from KGHM "Polish Copper" S.A. as well as Black 
Gold from South Coal Concern S.A. in Jaworzno won prizes in all competitions. 
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STRESZCZENIE: Opracowanie strategii spółki węglowej w praktyce wiąże się z budową planu stra
tegicznego, zawierającego zasadnicze kierunki działania i określającego ogólne cele tej organiza
cji. Opracowanie planu strategicznego spółki węglowej wymaga również oceny ryzyka związanego 
z reali zacją tego planu. W artykule przedstawiono podstawowe założenia dla opracowania modelu 
zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Spółki węglowe, strategia, plan strategiczny, ryzyko, zarządzanie ryzykiem 

l. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SPÓŁKACH WĘGLOWYCH 

W latach 1993-2002 górnictwo węgla kamiennego w Polsce przechodziło głęboki proces restru
kturyzacji [l]. Spółki węglowe w tym okresie nie budowały swoich strategii. Strategia działalności 
calego górnictwa węgla kamiennego była kształtowana w ramach rządowych programów restruk
turyzacji tego sektora gospodarki. Od 2003 roku znaczenie tych programów wyraźnie zmalało i obec
nie, w warunkach efektywnej ekonomicznie działalności spółek węglowych po radykalnej restruk
turyzacji górnictwa w latach 1998-2001, spółki są zmuszone do tworzenia strategii swoich działal
ności [2], [3]. 

Potrzeba budowania strategii spóJki węglowej wypływa z poszukiwania odpowiedzi na nastę

pujące fundamentalne pytanie: jak spółka węglowa powinna funkcjonować, aby uzyskać i utrzymać 
silną pozycję na rynku w warunkach presji konkurencyjnej? 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji strategii, które wynikają z odmiennych 
podejść czy podstaw metodologicznych prezentowanych przez ich autorów. 

Można wyróżnić tutaj cztery szkoły podejścia do zagadnienia strategii [ 4]: 
l. Szkoła planistyczna, gdzie strategia polega na t\ rorzeniu i egzekucji planu działania. 
2. Szkoła pozycyjna, gdzie strategia sprowadzonajest do pozycji organizacji względem otoczenia. 
3. Szkota zasobów i umiejętności, gdzie strategia jest względnie trwałym wzorcem działania orga

nizacji, zbiorem pewnych trwałych reguł, sposobów reakcji, wspieranym kulturą organizacyjną. 
4. Szkoła ewolucyjna, gdzie strategia to proces samoidentyfikacji organizacji, odkrywanie i kształ

towanie jej tożsamości , własnego ,ja". 
Trudno jest, zatem wskazać jedną definicję strategii, która godziłaby merytorycznie intencje róż

nych autorów. Można stwierdzić za K. Obłójem [4], że nie ma żadnej "najlepszej", czy też "praw
dziwej" koncepcji strategii. Niemniej, dla potrzeb dalszych rozważań przyjęto, za J.B. Quinnem [5], 
że "strategia to wzór czy plan działania, który integruje w organizacji główne cele, obowiązujące 
polityki i logiki postępowania w zwartą całość. Dobrze sformułowana strategia pozwala nakiero
wać i uplasować zasoby organizacji w trwały układ oparty na własnych kompetencjach organizacji, 

619 



uwzględniający jej słabe strony, antycypujący zmiany w otoczeniu i sytuacyjne posunięcia inteligent
nych oponentów" . 

Prowadzenie rentownej dzi ałalności przez spółkę węglową oraz określenie możliwości jej roz
woju wymaga wiedzy i umiejętności kierownictwa w zakresie zarządzania strategicznego. Zarzą
dzanie strategiczne to planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola i weryfikacja, dotyczące 
określania i realizacji celów strategicznych organizacji, planowania i realizacji zmian w m·gani
zacji, zmian (stosownie do przyszłych warunków otoczenia) zasobów i umiejętności organizacji, 
jej struktur i systemów [6] . Taka definicja zarządzania strategicznego opiera się określeniu celów 
i funkcji, które ono realizuje. Bardziej kompleksowe ujęcie zarządzania strategicznego obej muje 
określenie podstawowego narzędzia tego zarządzania. Jest to zarządzanie przez strategię, rozumia
ną jako pewien racjonalny, kompleksowy, obiektywnie uwarunkowany zestaw działań kierownic
twa, jako określona koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem skierowana ku przyszłości, opiera
jąca się na analizach przyszłych warunków działania, na wynikających stąd wizjach organizacji oraz 
wynikających z nich spójnych misji , celów i działań. Zarządzanie strategiczne, z jednej strony tłu
maczy rzeczywistość organizacji , a z drugiej strony pokazuje kierunki jej rozwoju i główne sposo
by działania [7]. Zarządzanie strategiczne jest procesem złożonym, wielowarstwowym, zmiennym, 
podlegającym ciąglej ewolucji i doskonaleniu. 

Jako proces składa się z trzech współzależnych etapów: 
planowania (formułowania) strategii, 
wdrażan i a i realizacj i strategii, 

- kontroli realizacji strategii. 
Jednym z głównych zadań zarządu spółki węglowej, w ramach zarządzania strategicznego, jest 

formułowanie strategii organizacji, która jest siłą przewodnią jej biznesu. Flanowanie strategiczne 
ma podstawowe znaczenie w działalności spółek węglowych. Obejmuje ono uporządkowany zbiór 
czynności od identyfikacji i oceny potencjalnych szans i zagrożeń otoczenia oraz ustalenia silnych 
i słitbych stron spóJki przez analizę możliwych opcj i strategicznych, ich ocenę i wybór strategii [8]. 
Wytworem planowania strategicznego w spółkach węglowych jest plan strategiczny, który kon
kretyzuje strategię. Zawiera on zasadnicze kierunki działania i określa ogólne cele organizacji [9]. 
Uszczegółowienie planu strategicznego następuje w planach taktycznych i operacyjnych. 

Strategia spółki węglowej powinna być przede wszystkim skuteczna, ale również w miarę bez
pieczna. Zagrożenie bezpieczeństwa w tym przypadku jest związane z nie osiągnięciem celów stra
tegii lub jej zaniechaniem. To oznacza, że dla menedżerów niezwykle istotna jest znajomość praw
dopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niesprzyjających realizacji określonej strategii oraz skutków 
tych zdarzeń . Pozwala, bowiem w szczególności , na zastosowanie odpowiednich metod i działań 
zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania zdarzeń niekorzystnych na funkcjonowanie spóJ
ki węglowej. Tak więc opracowanie planu strategicznego spółki węglowej nie jest wystarczające . 

Pojawia się tutaj problem określenia ryzyka związanego z możliwością niepowodzenia tego planu, 
a także potrzeba zarządzania tym ryzykiem. 

Ryzyko niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej należy rozumieć jako możliwość 
niepowodzenia realizacji określonej przez tą organizację strategii . Ściślej ryzyko niepowodzenia 
planu strategicznego spółki węglowej należy utożsamiać z potencjalnymi konsekwencjami utraty 
przez strategię, zupełnie lub częściowo, cechy skuteczności i ekonomiczności, które mogą wystą
pić z określonym prawdopodobieństwem na wskutek niekorzystnych zmian warunków otoczenia 
bądź zmian w organizacji. 

Zarządzanie ryzykiem należy zdefiniować jako proces obejmujący identyfikację ryzyka, jego 
pomiar i ocenę, a także sposoby postępowania wobec ryzyka dla jego ograniczenia lub wyelimino
wania. Z punktu widzenia zarządzania strategicznego celem zarządzania ryzykiem niepowodzenia 
planu strategicznego spółki węglowej jest identyfikacja zagrożeń dla opracowanej strategii, ocena 
ich wpływu na określone kierunki działań oraz pomiar i ocena potencjalnych skutków i prawdopo
dobieństwa utraty przez strategi ę, zupełnie lub częściowo, cechy skuteczności i ekonomiczności, 
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a także określenie sposobów ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka niezrealizowania założonych 
celów strategicznych. Oznacza to, że zarządzanie ryzykiem powinno stanowić jeden z podstawo
wych aspektów zarządzania strategicznego spółki węglowej. 

Jest to bowiem proces, w ramach którego, organizacja w sposób metodyczny rozwiązuje pro
blemy związane z zagrożeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikającego z: 

dokonania określonego wyboru strategicznego- czyli wyboru strategii; 
- realizacji wybranej strategii. 

Biorąc pod uwagę proces zarządzania strategicznego ryzyko niepowodzenia planu strategicz-
nego spółki węglowej należy rozpatrywać w dwóch etapach, a mianowicie: 

planowania strategicznego -jako ryzyko planu strategicznego - związane z podjęciem decyzji 
o realizacji określonej strategii, której sformalizowaną postaciąjes t plan strategiczny; 
kontroli realizacji strategii -jako ryzyko realizacji strategii - związane z niedostosowaniem stra
tegi i realizowanej według planu strategicznego do warunków otoczenia bądź zmian trudnych 
do przewidzenia. 
Biorąc pod uwagę cele realizacji poszczególnych etapów zarządzania strategicznego, zarządza

nie ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego na etapie planowania strategicznego oraz na eta
pie kontroli realizacji strategii będzie przebiegać inaczej . Na rysunku l przedstawiono przebieg za
rządzania ryzykiem planu strategicznego na etapie planowania strategicznego, natomiast na rysun
ku 2 przedstawiono przebieg zarządzania ryzykiem realizacji strategii na etapie procesu kontroli 
realizacji strategii. 
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Rys. l. Zarządzanie ryzykiem planu strategicznego w odniesieniu do planowania strategicznego 
Figure l. Adversity risk management o f strategie plan with respect strategie planning 

Dotychczasowe, stosunkowo nieliczne oraz wycinkowe badania w zakresie zarządzania ryzy
kiem w spółkach węglowych były publikowane w formie artykułów bądź referatów wygłaszanych 
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na konferencjach. Brak jest natomiast pogłębionych bada(] w zakresie identyfikacji czynników ry
zyka w działalności gospodarczej przedsiębiorstw górniczych. Dotyczy czynników makroekonomi
cznych, jak i czynników mikroekonomicznych specyficznych dla tego przemysłu węglowego. Nie wy
pracowano dotychczas również metod zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego 
spółki węglowej . 
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Rys. 2 . Zarządzanie ryzykiem realizacji strategii na etapie realizacji strategii 
Figurc 2. Risk management o f strategy realization on the stage o f vcrification 

Znaczenie przemysłu węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, środki finansowe, 
które przeznacza się na utrzymanie potencjału produkcyjnego kopah1, a także problemy społeczne 
związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw górniczych powodują, że problem budowy skutecz
nych i ekonomicznie efektywnych, ale także w miarę bezpiecznych strategii dla poszczególnych 
spółek węglowych wydaje się szczególnie istotny. Stąd celowe staje się opracowanie modelu za
rządzania ryzykiem w spólce węglowej, pozwalającego na identyfikację, pomiar i ocenę ryzyka nie
powodzenia planu strategicznego spółki węglowej oraz wypracowanie metod jego ograniczenia lub 
całkowitego wyeliminowania. 

2. MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEPOWODZENIA 
PLANU STRATEGICZNEGO SPÓŁKI WĘGLOWEJ 

Opracowanie koncepcji modelu zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego spółki 
węglowej podzielono na cztery etapy (rys. 3): 
l. Model procesu planowania strategicznego w spółce węglowej. 
2. Identyfikacja czynników ryzyka i pomiar ryzyka niepowodzenia planu strategicznego spółki węg

lowej. 
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3. Model symulacyjny dla oceny ryzyka niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej. 
4. Model zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego w spółce węglowej. 

2.1. Model procesu planowania strategicznego w spółce węglowej 

W ramach tego etapu wyróżniono następujące elementy: 
l. Procedura planowania strategicznego w spółce węglowej. 
2. Plan strategiczny spółki węglowej jako odwzorowanie strategii spółki. 

Procedura planowania strategiemego w spółce węglowej 
Spółki węglowe są dużymi organizacjami, skupi<~ącymi kilka lub kilkanaście kopalń oraz zakładów 
produkcyjnych i usługowych . Opracowanie strategii w takich organizacjach musi mieć systemowy 
charakter. Oznacza to, że proces planowania strategicznego w tych spółkach odbywa się z wykorzys
taniem określonych procedur oraz metod, którego realizacją zajmują się odpowiednio zorganizo
wane służby. Analiza przebiegu procesu planowania strategicznego w spółkach węgłowych, a tak
że istniejący bogaty dorobek naukowy w dziedzinie projektowania systemów zarządzania pozwala 
na opracowanie modelu procesu planowania strategicznego spółki węglowej [2] . 

Plan strategicmy spółki węglowej jako odwzorowanie strategii spółki 
Opracowanie strategii spółki węglowej w praktyce prowadzi do budowy planu strategicznego. Po
trzeba tworzenia planu strategicznego w spółce węglowej wynika również ze złożonej - wieloza
kładowej struktury tej organizacji. Należy tutaj uwzględnić trzy poziomy formułowania strategii. 
a mianowicie poziom zarządu spółki węglowej, poziom kopalń i zakładów oraz poziomu strategii 
funkcjonalnych. Plan konkretyzuje strategię spółki węglowej i wyznacza podstawowe kierunki jej 
rozwoju, zawiera cele strategiczne dla spółki węglowej, obejmujące również cele kopaló i zakła
dów oraz cele dla poszczególnych obszarach funkcjonalnych. 

2.2. ldentyfikac.ja czynników ryzyka i pomiar ryzyka niepowodzenia 
planu strategicznego spółki węglowej 

W ramach tego etapu wyróżniono następujące elementy: 
l. Określenie ryzyka ekonomicznego jako ryzyka niepowodzenia planu strategicznego spółki węg-

lowej . 
2. Zarządzanie ryzykiem w procesie zarządzania strategicznego w spółce węglowej . 

3. Badanie czynników ryzyka w realizacji planu strategicznego spółki węglowej. 
4. Pomiar ryzyka na etapie planowania strategicznego. 
5. Pomiar ryzyka na etapie realizacji strategii . 

Okre§lenie 1yzyka ekonomicznego jako ryzyka niepowodzenia 
planu strategiemego spółki węglowej 

Ryzyko niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej należy rozpatrywać z punktu widze
nia etapu planowania strategicznego oraz etapu kontroli realizacji strategii, odpowiednio jako: 
- Ryzyko planu strategicznego- rozumiane jako potencjalne konsekwencje gospodarcze utraty 

przez opracowywaną strategię, zupełnie lub częściowo, cechy skuteczności i ekonomiczności, 
które mogą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem, na wskutek przewidywanych przy
szłych niekorzystnych zmian warunków otoczenia bądź zmian w organizacji. 
Ryzyko realizacji strategii - rozumiane jako potencjalne konsekwencje gospodarcze utraty przez 
realizowaną strategię, zupełnie lub częściowo, cechy skuteczności i ekonomiczności, które mo
gą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem, na wskutek zaistniałych niekorzystnych zmian 
warunków otoczenia bądź zmian w organizacji . 
Konieczne jest tutaj ścisłe zdefiniowanie potencjalnych konsekwencji gospodarczych, które po

wodują, że strategia "traci zupełnie lub częściowo cechę ekonomicznej efektywności". 
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Zarządzanie ryzykiem w procesie zarządzania strategicznego w spółce węglowej 
Warunkiem skuteczności i efektywności zarządzania ryzykiem jest pełne zintegrowanie go ze wszy~t
kimi procesami zarządzania strategicznego, w tym w szczególności z procesami planowania stra
tegicznego i podejmowania decyzji strategicznych [10]. Zarządzanie ryzykiem w działalności go~ 

podarczej spółek węglowych jako dużych organizacji powinno posiadać systemowy charakter, p1 l
dobnie jak zarządzanie strategiczne [11] . 

Flanowanie strategiczne nie jest procesem jednorazowym. W spółkach węglowych przebiega 
cyklicznie i jest ściśle powiązane z systemem kontroli w przedsiębiorstwie, w tym kontroli reali
zacji planów strategicznych. Pozwala to zarządowi spółki węglowej na reagowanie we właściwym 
czasie na zagrożenia dla realizowanej strategii . 

Ze zintegrowania zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania strategicznego wynika pytanie·. 
jakie relacje wewnętrzne powstają między tym dwoma procesami zarządzania i jak oddziaływun 
na siebie wzajemnie czynności wykonywane w poszczególnych fazach tych procesów. 

Badanie c::.ynników ryzyka w realizacji planu strategicznego spółki węglowej 
W zarządzaniu strategicznym istotne znaczenie posiadają informacje o występujących zagrożeniach 
dla realizacji strategii. Zagrożenia dla spółki węglowej wynikają z faktu funkcjonowania w warun
kach silnej konkurencji, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Na sytuację eku
nomiczno-finansową spółek węglowych ma wpływ szereg innych czynników, które powodują nic
pewność funkcjonowania spółek. Należy tutaj rozpoznać czynniki makroekonomiczne oraz mikro
ekonomiczne czynniki ryzyka, uwzględniające specyfikę działalności spółek węglowych. A zatem 
badania ryzyka powinny być zintegrowane z analizą otoczenia oraz analizą organizacyjną. 

Szczególnie ważne wydają się te czynniki, które mogą spółce węglowej przeszkodzić w osiąga
niu jej celów strategicznych. Stąd warunkiem rozpoczęcia identyfikacji ryzyka jest zapoznanie się 
z celami strategicznymi spółki węglowej . Cele te stanowią kontekst, w jakim należy szukać zagro
żeń i dokonywać ich oceny. 

Pomiar ryzyka na etapie planowania strategiemego 
Kluczowym elementem pomiaru ryzyka jest zebranie danych, które będą mogły posłużyć do po
miaru wielkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń mogących prowadzić do niepowo
dzenia planu strategicznego spółki węglowej . 

Konieczna jest tutaj znajomość: 
częstości występowania zdarzenia losowego mogącego powodować powstanie zagrożenia dla 
realizacji planu strategicznego; 

- ilości i wielkości szkód, które wystąpiły w wyniku takiego zdarzenia. 
Pomiar ryzyka powinien obejmować dwa aspekty: 

- wysokość potencjalnych konsekwencji gospodarczych; 
prawdopodobieństwo wystąpienia tych konsekwencji. 
Dopiero łączna analiza obu tych aspektów, w procesie planowania strategicznego będzie bazą 

dla dokonania oceny ryzyka planu strategicznego. Przede wszystkim stworzy to warunki dla podję
cia decyzji przez kierownictwo spółki węglowej, odnośnie przyj ęcia do realizacji opracowanego 
planu strategicznego. 

Pomiar ryzyka na etapie realizacji strategii 
Na etapie realizacji strategii spółki węglowej konieczna jest kontrola realizacji planu strategiczne
go spółki węglowej. Kontrola dostarcza informacji, w jaki stopniu opracowany i wdrożony plan 
strategiczny jest realizowany zgodnie z przyjętymi celami, a przede wszystkim czy wystąpiły oraz 
jak duże są odchylenia od planu. Jeżeli odchylenia nastąpiły, to czy ich poziom nie zagraża osiąg
nięciu założonych celów strategicznych. Dlatego należy opracować metodę pomiaru odchyleń w rea
lizacji celów strategicznych oraz opracować na tej podstawie metodę pomiaru ryzyka realizacji 
strategii. 
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2.3. Model symulacyjny dla oceny ryzyka niepowodzenia planu strategicznego w spółce węglowej 

W ramach etapu wyróżniono następujące elementy: 
l . Założenia dla budowy modelu symulacyjnego. 
2. Odwzorowanie strategii spółki węglowej w modelu symulacyjnym. 
3. Program komputerowy dla oceny ryzyka realizacji planu strategicznego spóJki węglowej . 

Istotą opracowania modelu symulacyjnego jest jego wykorzystanie jako narzędzia w opracowa
nym modelu procesu zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej, 
na etapie planowania strategicznego oraz realizacji strategii . Podstawą praktycznego wykorzysta
nia modelu symulacyjnego jest jego oprogramowanie na komputer. 

2.4. Model zarządzania 1yzykiem niepowodzenia planu strategicznego w spółce węglowej 

W ramach tego etapu wyróżniono następujące elementy: 
l. Ocena ryzyka planu strategicznego spółki węglowej w modelu symulacyjnym. 
2. Ocena ryzyka realizacji strategii spółki węglowej . 

3. Rekomendacje dla zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej. 

Ocena ryzyka planu strategicznego spółki węglowej w modelu symulacyjnym 
Pomiar ryzyka planu strategicznego spółki węglowej na etapie planowania strategii, mimo iż przy
bliża kierownictwo do odpowiedzi na pytanie, ,jakie ryzyko wiąże się przyjęc iem do realizacji ok
reślonej strategii według opracowanego planu strategicznego?" , to jednak nie dostarcza żadnej nor
my decyzyjnej. Stąd niezbędne staje się ustalenie norm decyzyjnych dla właściwej oceny ryzyka 
planu strategicznego. Pozwali to na podjęcie decyzji przez zarząd spółki węglowej, co do przyjęcia 
do realizacji planu strategicznego, bądź zastosowania takich metod i środków, które umożliwiałyby 
ograniczanie ryzyka ekonomicznego do poziomu uwarunkowanego specyfiką działalności gospo
darczej spółki węglowej. 

Ocena ryzyka realizacji strategii spółki węglowej 
Na etapie realizacji strategii spółki węglowej pojawia się problem oceny stopnia realizacji osiąga
nia przyjętych celów strategicznych, z punktu widzenia osiąganych wartości wskaźników charakte
ryzujących poszczególne cele strategiczne. Pomiar ryzyka realizacji strategi i dostarcza odpowiedzi 
na pytanie, ,jak duże ryzyko wiąże się z dalszą realizacją przejętej strategii według opracowanego 
planu strategicznego". Jednak dla właściwej oceny ryzyka realizacji strategii, oprócz pomiaru ry
zyka, konieczne jest opracowanie norm decyzyjnych, które tworzą podstawę dla stwierdzenia, czy 
plan strategiczny wymaga korekty lub czy należy opracować nowy plan strategiczny, co w konsek
wencji może się wiązać z potrzebą korekty strategii spółki lub koniecznościąjej całkowitej zmiany. 

Rekomendacje dla zarządzania ryzykiemniepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej 
Zarządzanie ryzykiem w spółce węglowej powinno być procesem ciągłym i stale doskonalonym, 
który obejmuje zarówno proces opracowania strategii jak i fazę realizacji strategii. Powinno w spo
sób metodyczny rozwiązywać kwestie związane z zagrożeniami dla działalności spółki, jakie mogą 
wystąpić w przyszłości. Zarządzanie ryzykiem musi się stać- w wyniku określonej polityki mene
dżerów spółki węglowej - integralnym elementem systemu zarządzania organizacją, w tym w szcze
gólności zarządzania strategicznego . 

PODSUMOW ANIE 

Opracowanie strategii spółki węglowej w praktyce spółek węglowych wiąże się z budową planu 
strategicznego, zawierającego zasadnicze kierunki działania i określającego cele organizacji . Opra
cowanie planu strategicznego spółki węglowej wymaga również oceny ryzyka związanego z przy-
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jęciem tego planu oraz realizacją określonej w nim strategii. W spółkach węglowych często margi
nalizuje się zarządzanie ryzykiem w przekonaniu, że będą one w stanie poradzić sobie z problema
mi, gdy się pojawią. Liczne doświadczenia przedsiębiorstw wskazują jednak, że można właściwie 
reagować na ryzyko tylko wcześniej uświadomione, poprzez jego identyfikację, pomiar i ocenę. 

W artykule przedstawiono koncepcję opracowania modelu zarządzania ryzykiem niepowodze
nia planu strategicznego. 

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, model zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strate
gicznego w spółkach węglowych musi uwzględniać: 
l. Opracowanie modelu procesu planowania strategicznego w spółce węglowej. 
2. Identyfikacja czynników ryzyka w działalności gospodarczej spółek węglowych. 
3. Opracowanie metod pomiaru oraz oceny ryzyka planu strategicznego oraz ryzyka realizacji stra

tegii spółki węglowej. 
4. Opracowanie modelu symulacyjnego dla oceny ryzyka niepowodzenia planu strategicznego spółki 

węglowej. 

5. Opracowanie wytycznych dla kadry menedżerskiej spółek węglowych odnośnie do stosowania 
metod zarządzania ryzykiem realizacji planów strategicznych. 
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The Conception of Adversity Risk Management 
o f Co al Company Strategie Plan 

In the paper risk management in coal mining economic activity was discussed. It was pointed out 
that risk management in enterprises should be treated as a system. Basic dependences of risk mana
gement system were determined and eventual decision options for risk reduction of economic acti
vity were given. 
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Proces budowy modelu restrukturyzacji organizacyjnej 
przedsiębiorstwa górniczego 

Henryk Dźwigał 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono proces budowy modelu restrukturyzacji organizacyj
nej przedsiębiorstwa górniczego. 

Skonstruowano model restrukturyzacji organizacyjnej oparty na siedmiu kluczowych obszarach 
działalności tego typu przedsiębiorstw, tj . marketing i sprzedaż, produkcja, zasoby ludzkie, zasoby 
rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby organizacyjne i zasoby informacyjne. Komplementarnymi ele
mentami modelu są metody projektu oraz controllingu, które w sposób horyzontalny pozwalają na 
wprowadzenie całościowych zmian odnoszących się do wszystkich wyróżnionych podsystemów. 
Przedstawiony proces modelowania restrukturyzacji organizacyjnej umożliwia kompleksowe po
dejście do implementacji zmian o charakterze głębokim, strategicznym dla przedsiębiorstw gór
niczych przy uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu, także w wymiarze globalnym. 

Podkreślono, iż skuteczność realizacji restrukturyzacj i organizacyjnej przedsiębiorstw górniczych 
zależy od dokonania zmian w jego kluczowych obszarach działalności. 

SŁOWA KLUCZOWE: Model restrukturyzacji, kluczowe obszary działalności 

l. WSTĘP 

Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego do wymogów gospodarki ryn
kowej odbywają się na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach ich funkcjonowania. Dla po
wodzenia tych procesów decydujące znaczenie mają zmiany zachodzące w procesie restrukturyzacji. 

Pojawia się konieczność stworzenia założeń generalnych procesu modelowania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w postaci kierunku restrukturyzacji, który powinien 
odznaczać się [l] : 
- innowacyjno~:cią, czyli zdolnością przedsiębiorstwa do innowacji produktowych, procesowych, 

strukturalnych oraz w sferze zarządzania; 
adaptacyjno~:cią, czyli zdolnością przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do zmian dotyczących 
postaw pracowników, upodobań nabywców, oczekiwań inwestorów, przepisów prawnych; 

- elastycznością, czyli zdolnością przedsiębiorstwa do zwiększania i zmniejszania rozmiarów or
ganizacji, zmian kierunków działania i strategii, szybkiej asymilacji nabywanych przedsiębior
stw, realizacji wspólnych przedsięwzięć, tworzenia koalicji oraz eliminacji nieefektywnych lub 
mniej efektywnych jednostek; 

- efektywnością, czyli zdolnością przedsiębiorstwa do utrzymywania trwałej przewagi nad kon
kurentami w zakresie: produktów, wydajności, zadowolenia z pracy, lojalności klientów; 

- szybkością, czyli zdolnością przedsiębiorstwa do szybszej niż konkurenci odpowiedzi na zmiany 
w otoczeniu. 
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Powodzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa zależne jest w znacznym stopniu od uru
chomienia zespołu narzędzi wprowadzania zmian. Jednym z ważniejszych instrumentów, który jest 
wykorzystywany dla osiągnięcia powyższego celu, jest restrukturyzacja organizacyjna. Jak poka
zuje praktyka przekształcanych przedsiębiorstw - sukcesy rynkowe, sprawnie przeprowadzany kom
pleksowy proces restrukturyzacji, dostosowanie się przedsiębiorstwa do burzliwych, nie zawsze 
korzystnych zmian zachodzących w otoczeniu - są z reguły poprzedzane restrukturyzacją organi
zacyjną [2]. Można przyjąć założenie o charakterze kluczowym dla modelowania procesów restruk
turyzacji organizacyjnej, że właśnie przekształcenia restrukturyzacyjne dokonujące się w obszarze 
organizacji tworzą warunki do stymulowania działań innowacyjnych, poprawy efektywności gos
podarowania i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego . 

Celem opracowania jest przedstawienie procesu budowy modelu restrukturyzacji organizacyj
nej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego z wykorzystaniem metod wspierających, tj . me
tody projektu i metody controllingu. 

Metodyka badawcza umożliwiająca skonstruowanie modelu restrukturyzacji organizacyjnej dla 
przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego została oparta na koncepcjach teoretycznych odno
szących się do teorii organizacj i i zarządzania, w tym systemowej analizy przedsiębiorstwa, meto
dy projektu, metody controllingu. W procesie identyfikacji podstawowych elementów modelu restru
kturyzacji organizacyjnej wykorzystano podejście systemowe do analizy przedsiębiorstwa górnic
twa węgla kamiennego zgodnie, z którym przedsiębiorstwa tego rodzaju można delimitować na na
stępujące obsz(lfy : marketing i sprzedaż, produkcja, zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, zasoby finan
sowe, zasoby organizacyjne, zasoby informacyjne. Wybór wskazanych obszarów funkcjonalnych 
został ostatecznie potwierdzony przeprowadzonymi przez autora badaniami ankietowymi oraz me
todą scenariuszy. 

2. METODYKA BADAWCZA WYKORZYSTANA W KONSTRUKCJI MODELU 
RESTRUKTURYZACJI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW A GÓRNICZEGO 

Metodyka badawcza umożliwiająca skonstruowanie modelu restrukturyzacji organizacyjnej dla przed
siębiorstwa górnictwa węgla kamiennego została oparta na koncepcjach teoretycznych odnoszących 
się do teorii organizacji i zarządzania , w tym analizy kontekstu strategicznego przedsiębiorstwa. 

Istotny wkład w metodykę badawczą stanowią badania własne przeprowadzone przez autora 
związane między innymi z: identyfikacją funkcjonalnych obszarów restrukturyzacji przedsiębior
stwa górnictwa węgla kamiennego w oparciu o badania ankietowe dotyczące zdolności do prze
prowadzenia procesu restrukturyzacji organizacyjnej przez osoby zarządzające przedsiębiorstwami 
oraz scenariusze przyszłych wydarzeń. 

Na elementy tworzące wykorzystaną w procesie metodykę badawczą składają się : 

l . Określenie przedmiotu i celu badań - wybór i zdefiniowania przedsiębiorstwa górnictwa węgla 
kamiennego, a także określenie celowości badań odnoszącej się do konstrukcji modelu w za
kresie restrukturyzacji organizacyjnej tworzącego warunki dla inicjowania działań innowacyjnych, 
poprawy efektywności gospodarowania i wzmacniania konkurencyjności tego typu przedsię
biorstw. 

2. Diagnoza wewnętrzna - rozpoznanie wewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa górnictwa 
węgla kamiennego, jako podmiotu działającego w określonym kontekście: organizacyjnym, pro
dukcyjnym, własnościowym, pracowniczym, finansowym, itp., umożliwiające na wstępne sys
temowe podejście do analizy przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego poprzez skazanie 
jego kluczowych funkcjonalnych obszarów działalności (tj. : marketing i sprzedaż, produkcja, 
zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby organizacyjne, zasoby informacyjne). 

3. Diagnoza zewnętrzna- rozpoznanie uwarunkowań działalności branży górniczej w zakresie zew
nętrznego kontekstu działalności przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego związanego 
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m.in. z uwarunkowaniami: politycznymi, społecznymi, środowiskowymi, znaczenie węgla ka
miennego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotychczasowymi rządowymi programami 
restrukturyzacji -definiujących ostatecznie warunki brzegowe dla konstrukcji modelu restruk
turyzacji organizacyjnej. 

4. Identyfikacja problemów w zakresie przedmiotu i celów badań- na podstawie zestawienia wy
ników diagnozy wewnętrznej oraz zewnętrznej ukierunkowanej na rozpoznanie specyfiki dzia
łalności przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego w relacji do problematyki restruktury
zacji organizacyjnej. 

5. Poszukiwanie rozwiązań cząstkowych- analiza współczesnych podejść do zagadnień restruktu
ryzacji poprzez szczegółowe rozpoznanie dorobku teoretycznego w zakresie koncepcji, modeli 
i narzędzi wspierających restrukturyzację (m.in. teoria organizacji, analiza strategiczna, modele 
restrukturyzacji, metoda projektu, metoda controllingu). 

6. Konstrukcja i charakterystyka modelu- obejmująca następujące etapy: 
- sformułowanie założeń generalnych i kluczowych modelu; 

weryfikacja funkcjonalnych obszarów działalności zidentyfikowanych na etapie "diagnozy 
wewnętrmej" jako kluczowych elementów modelu za pomocą badań ankietowych oraz me
tody scenariuszy; 
zestawienie kluczowych elementów modelu wraz z określeniem relacji pomiędzy nimi oraz 
wprowadzenie narzędzi wspierających (metoda projektu, metoda controllingu; 
prezentacja działań w zakresie modelowania restrukturyzacji organizacyjnej w kluczowych 
obszarach działalności w tym z wykorzystaniem analizy pola sił; 

- szczegółowa charakterystyka możliwości w zakresie wykorzystania narzędzi wspierający 
proces restrukturyzacji organizacyjnej (metoda projektu, metoda controllingu), w tym: zde
finiowanie etapów ich wprowadzania, określenie metod oceny projektów, identyfikacja efek
tów wprowadzenia metody projektu, prezentacja metod budżetowania oraz problematyki 
wdrażania controllingu. 

l Określenie przedmiotu i celu badań l 
Diagnoza zewnętrzna l l Diagnoza wewnętrzna l 

ł J 

l 
Identyfikacja problemów w zakresie przedmiotu l 

i celów badań 
'----r---------.----.-----' 

ł 
l Poszukiwanie rozwiązań cząstkowych l 

~ 

l Konstrukcja i charakterystyka modelu 

l Weryfikacja modelu l 
Rys. l. Schemat budowy modelu restrukturyzacji organizacyjnej 
przedsiębiorstwa górnictwa węgła kamiennego (źródło: opracowanie własne) 

l 

Figure l. The scheme o f the organizational restructuring process o f co al mining enterprise 
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Flgure 2. The partsof conslruction of the organizational restructuring process in the coal mining enterprise 

.i. MODEL RESTRUKTURYZACJI ORGANIZACYJNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW A GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to nieustanny proces decyzyjny, dotyczący zarówno teraźniej
szości, jak i przyszłości. W warunkach gospodarki rynkowej musi istnieć rzeczywista, duża odpo
wiedzialność za skutki podjętych decyzji . Praktycznie, żadna decyzja nie powinna być w przedsię
hiorstwie podejmowana bez rozważenia aspektów finansowych, jakie się z nią wiążą. W przedsta
ll i onym opracowaniu finanse nie są przedmiotem analizy i rozważań. 

Intensywność, wielokierunkowość i różnorodność przeobrażeń otoczenia przedsiębiorstw gór
nictwa węgla kamiennego i ich wnętrza nie pozostaje bez wpływu na proces restrukturyzacji. Bez
,,·zględnie konieczne jest wypracowanie innego spojrzenia na proces restruktu1yzacji przedsiębior
stw górnictwa węgla kamiennego w Polsce, uwzględniającego szeroko rozumianą racjonalną gos
podarkę złożem i zmianę organizacji zarządzania [3]. 

Budując całościową koncepcję restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa wę
gla kamiennego wzięto pod uwagę wyniki badań odnoszących się do ogólnej analizy procesu res
trukturyzacji według obszarów problemowych przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego, a tak
i~.: wyniki uzyskane w badaniu ankietowym dotyczącym postrzegania procesu restrukturyzacji oraz 
zJolności jej przeprowadzenia. 

?odstawowym założeniem omawianego modelu stało się pewne uproszczenie procesów społe
czno-gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego celem ich 
modelowania zgodnie z wymogami rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz dostosowaniem 
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do warunków otoczenia rynkowego rozpatrywanego m.in . w warunkach wahaó koniunkturalnych 
i globalizacji. Ważną cechą modelu było także zapewnienie nowego podejścia do procesów restruk
turyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego oraz wyposażenie go w atry
buty wiążące się z powszechnościąjego wykorzystania i aplikacyjnością. 

W procesie identyfikacji podstawowych elementów modelu restrukturyzacji organizacyjnej po
służono się podejściem systemowym do analizy przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego 
zgodnie, z którym przedsiębiorstwa tego rodzaju można delimitować na następujące obszwy: 

marketing i sprzedaż, 
- produkcja, 

zasoby ludzkie, 
zasoby rzeczowe. 

- zasoby finansowe, 
- zasoby organizacyjne, 

zasoby informacyjne. 
W konstrukcji modelu posłużono się metodami: badania wtórne. badania ankietowe, metoda sce

nariuszy, analizy pola sił, ocena sędziów kompetentnych (opinia ekspertów), metoda względnej 
"ważności obiektów". 

Model zakłada ponadto, iż w ramach wyżej wskazanych podsystemów zachodzą ścisłe związki 
o charakterze wzajemnych zależności, o dużym poziomie synergii. Wprowadzanie zmian, związa
nych z restrukturyzacja organizacyjną celem budowania przyszłościowego przedsiębiorstwa gór
nictwa węgla kamiennego, wymaga kompleksowego podejścia do wszystkich z wyżej wskazanych 
podsystemów. Jednak w zależności od konkretnej sytuacji społeczno-gospodarczej przedsiębior
stwa górnictwa węgla kamiennego oraz uwarunkowań rynkowych w danym momencie czasu za
kres i skala zmian organizacyjnych powinny być odmienne w relacji do poszczególnych elemen
tów modelu. Co więcej należy przyjąć, że w zależności od zmiennych warunków społeczno-gospo
darczych możliwe jest podejmowanie działań o charakterze restrukturyzacyjnym w jednym bądź 
kilku obszarach modelu (orientacja na wybrane elementy modelu) . Całościową prezentacje graticz
ną modelu restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego zapre
zentowano na rysunku 3. 

Komplementarną składową modelu restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa 
węgla kamiennego są metody zarządzania przez projekt oraz controlling, stanowiący nowoczesną 
metodę kompleksowego, skoordynowanego zarządzania ukierunkowaną na optymalizację formuło
wania i realizacjijego celów [4]. 

Z punktu widzenia sfery organizacyjnej metody powyższe stanowią składnik łączący wyróżnio
ne w modelu restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego elemen
ty za pomocą powiązań horyzontalnych, spajając podsystemy przedsiębiorstwa w jedną całość. 

Wyróżnione metody projektu i controllingu umożliwiają także przełożenie koncepcji, strategii 
restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego na działania opera
cyjne między innymi w postaci programów zmian restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na no
woczesne systemy ewidencji elementarnych zdarzeń gospodarczych, na pro-efektywnościowy sys
tem rozliczania i analizy kosztów, na precyzyjnie powiązanie programu restrukturyzacji z geolo
giczno-górniczymi i technologicznymi warunkami produkcji [5 j. 

Model restrukturyzacji organizacyjnej może być wyposażony w narzędzia umożliwiające kreo
wanie i zarządzanie tego rodzaju procesami. Do narzędzi tych zaliczamy: benchmarking, reengi
neerring, downsizing, delayering, empowerment, outsourcing, Jean management, outplacement, just 
in time, kanban, kaizen, tata! quality management, ISO, BPR, MPR II, ERP, LO, spin off. 

Zaprezentowany model ze względu na kompleksowe podejście obejmujące szeroki zakres ob
szarów funkcjonowania przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego oraz bogaty zbiór narzędzi 
wspierających prowadzenie procesu restrukturyzacji organizacyjnej nabiera cech uniwersalności. 
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Cecha ta wynika bezpośrednio z możliwości selektywnego doboru obszarów i narzędzi restruktu
ryzacji organizacyjnej w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej, w której funkcjonuje przed
siębiorstwo górnictwa węgla kamiennego. 
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Rys. 3. Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. 
pgwk- przedsiębiorstwo górnictwa węgla kamiennego, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7. n- projekty 
(źródło: opracowanie własne) 
Figure 3. Model o f organisational rcstructuring of coal mining enterprise 

Zagadnienia modelowania restrukturyzacji organizacyjnej można zaprezentować z wykorzysta
niem analizy pola sił przeprowadzonej dla każdego z wyróżnionych obszarów działalności przed
siębiorstwa górnictwa węgla kamiennego, tj.: marketing i sprzedaż, produkcja, finanse, zasoby: rze
czowe, ludzkie, organizacyjne i informacyjne. Analiza pola sił to narzędzie wywodzące się z teorii 
zarządzania zmianą, przydatne szczególnie w procesach ukierunkowanych na wprowadzanie zmian 
o charakterze organizacyjnym [6]. Ujęcie procesu zmiany jako równowagi o charakterze dynami
cznym następuje tu poprzez i dentyfikację sił wspierających oraz hamujących planowaną zmianę. 
Cechą sił hamujących jest ciągłe dążenie do utrzymania status quo i przeciwstawiania się wszyst
kim zmianom, natomiast atrybutem sił wspierających są dążenia innowacyjne ukierunkowane na 
zmianę i przeobrażenie organizacji [6]. 
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W proponowanym modelu restrukturyzacji organizacyjnej analiza pola sił może być wykorzys
tywana jako narzędzie diagnostyczne służące do rozpoznania czynników determinujących siły wspie
rające i hamujące zmiany planowane dla przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Takie uję
cie umożliwia skoncentrowanie się na czynnikach i siłach, które w kluczowy sposób wpływają na 
skuteczność zastosowania modelu restrukturyzacji organizacyjnej w praktyce. 

Podstawowa procedura zastosowania analizy pola sił zakłada [6]: 
- identyfikację rodzajów i siły oddziaływania czynników wspierających; 

identyfikację rodzajów i siły oddziaływania czynników hamujących ; 

określenie działań zmierzających do obniżenia wpływu czynników hamujących ; 

określenie działań zmierzających do wsparcia mocy czynników wspierających; 
- określenie potencjalnej opłacalności każdego z ustalonych działań; 

sformułowanie priorytetów działania; 
konstrukcja planu działania. 

ZAKOŃCZENIE 

Model restrukturyzacji organizacyjnej wzmocniony systemowymi etapami doskonalenia przedsię
biorstwa przy wykorzystaniu metod projektów i controllingu, pozwala zbudować model przed
siębiorstwa górnictwa węgla kamiennego przyszłości zdolnego do reagowania w każdej chwili na 
zmiany zachodzące w otoczeniu. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem górnictwa węgla kamiennego poprzez projekty umożliwia wy
pracowanie metod kontroli i mierników oceny efektywności (w tym opartych na poszerzonej o per
spektywę środowiskową strategicznej karcie wyników) oraz wyeliminowanie niekonsekwentnie rea
lizowanych procesów restrukturyzacji, zamieniając proces restruktwyzncji na proces innowacji. 

Skuteczność realizacji restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw górnictwa węgla kamien
nego zależy od dokonania zmian w jego kluczowych funkcjonalnych obszarach działalności (pod
systemach). Narzędziem wspierającym w tym wymiarze model restrukturyzacji organizacyjnej jest 
zaproponowana analiza pola sił umożliwiająca w konsekwencji dekompozycję poszczególnych funk
cjonalnych obszarów przedsiębiorstwa węgla kamiennego na istotne siły wspierające i hamujące 
proces restrukturyzacji organizacyjnej. 

Skonstruowany model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamien
nego bazuje na siedmiu podstawowych funkcjonalnych obszarach omawianego typu przedsiębiorstw. 
Komplementarnymi elementami modelu są metody projektu oraz controllingu, które w sposób ho
ryzontalny pozwalają na wprowadzanie zmian w sposób całościowy, tj. odnoszący się do wszyst
kich z wyróżnionych podsystemów. 

W konsekwencji opisany proces modelowania restrukturyzacji organizacyjnej umożliwia kom
pleksowe podejście do implementacji zmian o charakterze głębokim, strategicznym dla przedsię
biorstw górnictwa węgla kamiennego przy uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu, także 
w wymiarze globalnym. 

LITERATURA 

[l] Grudzewski W.M .. Kuźmiński A.K. 1996: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. 
Zarządzanie i Kierowanie, nr 3. 

[2] Sapijaszka z. I 997: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia. PWN, Warszawa I 997, str. 74. 
[3] Drzęźla B., Kot A., Kozyra J., Przybyła H. 2003: Integracja kopalń elementem restrukturyzacji prze

mysłu węglowego w Polsce. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. PAN, Instytut Gospodarki Surow
cami Mineralnymi i Energią, Kraków, str. 397. 

635 



[4] J~dralska K., Woźniak-Sobczak B. 2000: System wdrażania kontrolingu w przedsiębiorstwie. Akademia 
Ekonomiczna, Katowice, str. l O. 

[5) Dźwigał H. 2003: Zarządzanie zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwo Po
litechniki Śląskiej, Gliwice, str. 128. 

[6) BraLnicki M. 1998: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice, str. 58, 59, 63. 

Construction Process for Organizational Restructuring 
of a Coal Mining Company 

The articłe presents construction process for organizational restructuring of a coa\ mining compa
ny. Restructuring model is based on seven main activity areas of such companies, that is: sales and 
marketing, production, human resources, physical resources, financial resources, organizational re
sources, and informational resources. The model is complemented by project and controlling me
thods, which allow for horizontal introduction of changes to the said subsystems. This model for 
restructuring cnabies complex approach to strategie change i!'Qplementation with regard to changes 
affecting business environment of a coal mining company, also the g! obal ones. 

It has been emphasized that how effective the restructuring process is depends greatly on chan
ges implemented in the key acti vity areas. 

Recenzent: prof. dr hab . inż. Roman Magda 
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Zdywersyfikowane korporacje górnicze 
i ich rola na rynku surowców mineralnych 

Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska 
Akademia Gómiczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 

STRESZCZENIE: Celem artykulu jest przedstawienie zdywersyfikowanych przedsiębiorstw gór
niczych na międzynarodowym rynku surowców mineralnych. Ich udziały w rynku stale wzrastają, 
co przekłada się na wzrost wartości ich akcji oraz kapitalizację rynkową. Cel główny został zrea
lizowany w trzech obszarach badań, w których przedstawiono procesy fuzji i przejęć, które dopro
wadziły do powstania zdywersyfikowanych kompanii, następnie ich wpływu na konstruowanie in
deksów rynkowych odzwierciedlających ogólną koniunkturę na rynku górniczym. Na koniec scha
rakteryzowano największe przedsiębiorstwa górnicze zarówno w aspekcie operacyjnym jak i finan
sowym. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, fuzje i przejęcia, dywersyfikacja działalności, kapitalizacja rynku. 

WSTĘP 

Fala fuzji i przejęć w światowym górnictwie zapoczątkowana w połowie lat dziewięćdziesiątych 
ubieglego stulecia doprowadziła do powstania potężnych koncernów górniczych o zdywersyfiko
wanym profilu działalności. Dywersyfikacja ta była wynikiem strategii przedsiębiorstw sektora, które 
w różnorodności produktowej i geograficznej upatrywały możliwości ograniczenia ryzyka działal
ności , zwłaszcza wynikającego z cykliczności cen surowców mineralnych na międzynarodowych 
rynkach. 

Siła zdywersyfikowanych koncernów oraz ich wpływ na międzynarodowy rynek górniczy od
zwierciedlona jest poprzez wskaźniki i indeksy charakterystyczne dla sektora górniczego. Ich udział 
w kształtowaniu tych indeksów bardzo często wynosi ponad 50%. Indeksy te informują o koniun
ktUJ·ze w branży jak również stanowią podstawę oszacowania stóp zwrotu dla funduszy inwestu
jących w spółki branży górniczej. 

Do największych zdywersyfikowanych przedsiębiorstw górniczych należy BHP Billiton, Rio 
Tinto, CVRD, Anglo American, Xstrata. 

Celem artykułu jest przedstawienie miejsca i rol i wymienionych zakładów górniczych na świ a

towym rynku surowców mineralnych przy uwzględnieniu ich zdywersyfikowanego charakteru. Cel 
ten został zrealizowany poprzez ogólną charakterystykę sektora, przedstawienie procesów konso
lidacji przedsiębiorstw w ostatnich latach oraz charakterystyki największych kompanii górniczych 
powstałych w ramach przeprowadzonych akwizycji . 

l. AKTUALNYSTAN SEKTORA GÓRNICZEGO NA ŚWIECIE 

W chwili obecnej światowy sektor górniczy jest zdominowany przez dwa typy przedsiębiorstw gór
niczych. Pierwszy z nich jest reprezentowany przez zdywersyfikowane kompanie górnicze eksploa-
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tujące różnorodne surowce i metale. Drugi typ przedsiębiorstw obejmuje pojedyncze zakłady skon
centrowane na wydobyciu jednego podstawowego surowca, np.: węgla, miedzi. niklu czy też metali 
kolorowych takich jak złoto czy platyna. Ogólny udział podmiotów górniczych uznawanych za zdy
wersyfikowane w światowym rynku górniczym, wg PricewaterhouseCoopers, wynosi 58% kapita
lizacji całego rynku górniczego. Drugim, co do wielkości sektorem jest górnictwo złota obejmują
ce 19%, pozostałe 23% przypada na górnictwo węgla, niklu, miedzi i platyny (Mine: Enter the Dra
gon 2005, Review of G l obal Trends in Mining Industry 2004. PricewaterhouseCoopers) . 

Według agencji Fitch największe zdywersyfikowane kompanie górnicze na świecie stanowią BHP 
Billi ton, Rio Tinto, Anglo American i Xstrata. Dominacja wymienionych zakładów przekłada się na 
ich udział w kształtowaniu światowych indeksów giełdowych takich jak HSBC Global Mining 
Index, FTSE Mining Metal Index, Bloomberg Metal and Mining Index (www.fitchratings.com, 
15.12.2005). 

Według raportu "Enter the Dragon" PricewaterhouseCoopers, sektor górniczy jest zdominowa
ny przez BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American oraz CVRD (Companhia Yale do Rio Doce). Ich 
łączna kapitalizacja wyniosła 40% całego rynku górniczego, podczas gdy rok wcześniej ten udział 
wynosił 39%. 

Kluczowymi przyczynami przeprowadzania fuzji i przejęć w sektorze górniczym są 
(w ww. fitchratings.com, 15 .12.2005): 

- wzrost zdywersyfikowania pod względem geograficznym, produktowym i rynkowym mające 
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 źródeł 

finansowania. 
Zapoczątkowanie procesów fuzji i przejęć wynikało ze spadku cen, dlatego też przedsiębiors

twa górnicze uznały, że zabezpieczając się przed cyklicznymi zmianami na rynku surowców 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 zys
ków. 

Obecna sytuacja na rynku górniczym, a tym samym zdominowanie go przez duże, zdywersyfi
kowane kompanie węglowe jest efektem prowadzonej polityki strategicznej obejmującej: 
- zdywersyfikowanie przychodów i wyników według segmentów działalności oraz obszarów dzia

łania, ograniczając ryzyko działalności, zwiększeniem ekonomiki skali, a tym samym ogranicze
nia kosztów funkcjonowania; 
wzrost dyscypliny finansowej ; 
zwiększenie możliwości pozyskania kapitałów do finansowania inwestycji zwłaszcza tych o pod
wyższonym ryzyku; 
podniesienie wartości dla właścicieli. 

Pomimo przedstawionych aspektów przeprowadzania konsolidacji, nie ulega wątpliwości, że 
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw górniczych wiąże się z odtwarzaniem eksploatowanych 
zasobów. Ich wyczerpywanie może być odtworzone albo przez odkrywanie nowych złóż lub przez 
przejęcia i fuzje z innymi zakładami górniczymi. Ten pierwszy sposób jest obarczony wysokim ry
zykiem, które musi zostać zrekompensowane wysoką stopą zwrotu z inwestycji. Łatwiejszym spo
sobem utrzymania i rozszerzenia działalności jest zakup przedsiębiorstwa górniczego z udostępnio
nymi i udokumentowanymi zasobami. Potwierdza to analiza relacji wyrażającej stosunek nakładów 
na prace górnicze i geologiczne do wartości przeprowadzonych fuzji i przejęć . W największych 
przedsiębiorstwach górniczych wartość tego współczynnika stale maleje. 
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2. FALA FUZJI I PRZEJĘĆ W BRANŻY GÓRNICZEJ-
POWSTANIE ZDYWERSYFIKOW ANYCH KOMAPNII GÓRNICZYCH 

Pierwszą oznaką światowej konsolidacji sektora górniczego oraz tworzenia zdywersyfikowanych 
podmiotów górniczych było połączenie w 1995 roku dwóch kompanii, CRA Corporation i RTZ 
Corporation w celu utworzenia Rio Tinto Group. Kolejnym sygnałem było nabycie w 1998 roku 
przez Anglo Gołd z RPA, firmy Minorco za około 6,8 miliardów dolarów i stworzenie Anglo 
American Corporations. 

Rekordowym rokiem na rynku fuzji i przejęć w sektorze górniczym okazał się być rok 2001, 
w którym łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła prawie 37,6 miliardów dolarów, 
tj o 60% więcej od rekordowego dotychczas 1998 roku. Największą transakcją było wówczas na
bycie przez BHP firmy Billiton za około 14 miliardów dolarów. 

Od 2003 roku ceny na rynku metali i surowców naturalnych wykazują tendencję wzrostową spo
wodowaną wzrostem zapotrzebowania oraz szybkim rozwojem państw azjatyckich a zwłaszcza gos
podarki chióskiej. Zresztą obecne trendy rynku przypominają podobne cykle z lat 50. i 60. ubie
głego wieku, kiedy to wzrost cen surowców i metali był napędzany szybką industrializacją Europy 
i Japonii. 
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Rys. l. Dziesięć największych kompani górniczych o największej kapitalizacji rynku w 2003 roku 
(kapitalizacja calego rynku górniczego 350 miliardów USD) . Źródło : Mine: Review o f Global Trends 
in Mining lndustry. PricewaterhouseCoopers, May 2004 
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Figure l. Top ten-market capitalization in 2003 (capitalization of the whole miningmarket 350 billians USD). 
Source: Minc: Review o f G l obal Trends in Mining Industry. PricewaterhouseCoopers, May 2004 

Rok 2004 był bardzo dobry dla sektora górniczego, co znalazło potwierdzenie w wynikach fi
nansowych przedsiębiorstw górniczych. Inwestorzy uznali spółki górnicze za inwestycje mogące 
stać się źródłem potencjalnych zysków. Wzrost cen akcji zakładów górniczych przełożył się na ko
rzystne zmiany wskaźników branżowych, np. HSBC Global Mining Index, którego dynamika wzros
tu była wyższa niż indeksów S&P 500 oraz Dow Jones. 

639 



BO 

60 

40 

20 

o 
BHP Billiton Rio Tinto Ang!o 

American 
CVRD 

Rys. 2. Kapitalizacj a naj większych przedsiębiorstw górniczych w 2004 roku [mld USD]. 
Źródło: Mine: Enter the Dragon. PricewaterhouseCoopers, May 2005 
FigUJ·e 2. Top market capitalization in 2004 [billions USD]. 
Źródło: Mine: Enter the Dragon. PricewaterhouseCoopers, May 2005 

W roku 2005 najbardziej spektakularna fuzja miała miejsce na rynku australijskim, gdzie tam
tejszy BHP Billiton przejął rodzimego WMC Resources za 7,2 mld dolarów. Już w grudniu 2004 
roku szwajcarska Xstrata ogłos iła ofertę zakupu WMC Resources. Zarząd australijskiego koncernu 
rekomendował odrzucenie oferty swoim akcjonariuszom, jednak rząd australijski nie sprzeciwiał się 
takiej akwizycji . Nieoficjalnie w kręgach rządowych mówiło się o strategicznym znaczeniu złóż 
WMC Resources oraz o niejasnej reputacji udziałowca Xstrata, tj. firmy Glencore, która na arenie 
międzynarodowej była oskarżana o nielegalne transakcje z państwami rządzonymi przez reżi my po
lityczne oraz łamanie i nadużywanie praw człowieka w zakładach w Kolumbii . Sprawa potenc
jalnego przejęcia wyjaśniła się , kiedy cenową ofertę ze strony Xstrata przebiła firma BHP Billiton 
i ona też w czerwcu 2005 roku stała się głównym udzi ałowcem australijskiego zdywersyfikowane
go koncernu górniczego WMC Resources . 

W roku 2005 jeden z liderów w światowym wydobyciu złota kanadyjski Goldcorp nabył firmę 
Wheaton River za 2 mld dolarów, która z kolei zajmowała ósme miejsce na rynku wydobycia złota 
w Kanadzie. Celem fuzji byładywersyfikacja geograficzna wydobycia. 

Procesy fuzji i przejęć w roku 2005 umocniły pozycję w światowym górnictwie największych 
zdywersyfikowanych przedsiębiorstw. 

Kapitalizację największych przedsiębiorstw górniczych na świecie w roku 2005 przedstawia ry
sunek 3. 

W roku 2006 moglo dojść do największej fuzji na rynku górniczym, która przeb iłaby dotych
czasowe rekordowe połączenie, mające miejsce w 2001 roku. Dotyczyło ono wspomnianej już wcześ
niej tran-sakcji BHP z Billiton wycenionej na 14 mld dolarów amerykm'lskich. 

W listopadzie 2005 r. kanadyjski koncern Inco Limited ogłosił chęć nabycia kanadyjskiego Falcon
bridge za 12 mld dolarów. W maju 2006 r. oferta cenowa została podniesiona przez Inco o 5 dolarów 
kanadyjskich za akcję . Niespodziewanie w czerwcu Phelps Dodge ogłosił chęć nabycia dwóch po
łączonych przedsiębiorstw, tj. Inco Limited i Falconbridge za rekordową sumę 40 mld dolarów. W ten 
sposób powstałby piąty pod względem wartości zdywersyfikowany koncern na świecie, który był
by jednocześnie światowym liderem w wydobyciu rudy niklu oraz zajmował drugie miejsce w wy
dobyciu rudy miedzi. 
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Rys. 3. Kapitalizacja największych przedsiębiorstw górniczych w 2005 roku [mld USD]. 
Źródło : Mine: Let the good times roll. PricewaterhouseCoopers, May 2005 
Figure 3. Top market capitalization in 2005 [billions USD]. 
Sourcc: Mine: Let the good times roll. PricewaterhouseCoopers, May 2005 

Ostatecznie do wspomnianego połączenia nie doszło, gdyż w międzyczasie szwajcarska Xstrata 
przebiła ofertę Inco na zakup akcj i Falconbridge. W sierpniu 2006 r. doszło do fuzji Falcocobridge 
oraz Xstrata za 18,2 mld dolarów. Jednocześnie w tym samym czasie Inco Limited otrzymało ofer
tę nabycia od brazylijskiego CVRD i po akceptacji udziałowców Inco Limited doszło do połącze
nia w listopadzie 2006. Transakcja opiewała na rekordową kwotę 19,4 mld dolarów amerykańs
kich . 

W roku 2006 dalsze akwizycje prowadził kanadyjski Goldcorp, który za 8,7 mld dolarów nabył 
amerykański Glamis z Reno w Nevadzie tworząc jeden z największych koncernów światowych wy
dobywających złoto . Ponadto kanadyjski Barrick Gołd nabył za 10,4 mld dolarów amerykańskich, 
kanadyjską firmę Placer Dome specjalizującej się w wydobyciu złota i innych metali szlachetnych, 
jednocześnie Barrick odsprzedał cześć nabytych aktywów do Goldcorp za 1,5 mld dolarów. 

3. UDZIAŁ ZDYWERSYFIKOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KSZTAŁTOWANIU 
ŚWIATOWYCH WSKAŹNIKÓW GIEŁDOWYCH SEKTORA GÓRNICZEGO 

Koniunktura na rynku górniczym znajduje potwierdzenie we wzroście indeksów rynkowych, które 
odzwierciedlają zmiany cen i wartości przeds iębiorstw górniczych notowanych na giełdach świato
wych. Najbardziej znanym indeksem w branży górniczej jest HSBC Mining Global Index. Stanowi 
on ogólnoświatowy indeks informujący o koniunkturze i atrakcyjności inwestycji w branży górni
czej Opiera się on na cenach rynkowych największych kompanii notowanych w obrocie giełdo
wym. 

Przedsiębiorstwa, które mogą znaleźć się koszyku indeksu HSBC Global Mining Index, muszą 
spełniać określone kryteria: 
- posiadać rynkową kapitalizację powyżej 50 milionów dolarów amerykańskich; 
- być notowane na jednej z wymienionych giełd w Australii, Belgii , Brazylii, Kanadzie, Chile, 

Finlandii, Francj i, Niemczech, Ghanie, Grecji, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii , Korei, Mek
syku, Maroku, Peru, Polsce, Rosji, Południowej Afryce, Szwecji, Szwajcarii , Stanach Zjedno
czonych i w Wielkiej Brytanii; 
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- akcje muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem płynności , który jest wyrażany po
przez wskaźnik obrotu wynoszący powyżej 5%. Wskaźnik obrotu akcjami danej spółki jest wy
rażany jako mediana dziennych obrotów z ostatnich trzynastu tygodni podzielony przez aktual
ną liczbę wyemitowanych akcji; 

- 10% lub więcej z ogólnej liczby wyemitowanych akcj i musi być dostępne w obrocie publicz
nym; 

- nie są brane pod uwagę niektóre typy papierów wartościowych, np. kwity depozytowe spółek 
podwójnie notowanych na różnych rynkach (ma to miejsce w przypadku Rio Tinto i BHP Billi
ton) . 
W chwili obecnej HSBC Global Mining Index kształtuje ponad 100 przedsiębiorstw notowa

nych na 29 rynkach. 
HSBC Global Mining Index jest benchmarkiem dla funduszy inwestycyjnych tworzących por

tfele poprzez inwestowanie w spółki wydobywcze i metalowe całego świata . 

Do najbardziej znanych należą: 
- Merill Lynch Black Rock World Mining Fund; 
- Global Mining Investments . 

Atrakcyjność inwestowania w branżę górniczą pokazują indeksy tych funduszy, które tworząc 
portfele kierują się maksymalizacją stopy zwrotu dla uczestników funduszu . Zaprezentowane w ta
beli l roczne stopy zwrotu wskazują, że ich największy przyrost procentowy nastąpił w roku 2003 
(38,9%), kiedy miały miejsce znaczące wzrosty cen surowców mineralnych na giełdach światowych . 

Drugim pod względem wysokości stóp zwrotu był 2005 rok (41,1 %). Biorąc pod uwagę wyniki na
rastająco od 2000 roku widać, że wartość funduszu wzrosła o 407,4%, gdy tymczasem HSBC Glo
bal Mining Index zanotował przyrost o 268,1 o/o (tabele l i 2) . 

Tabela l. Procentowe roczne zmiany indeksów World Mining Fund oraz HSBC Global Mining 
w latach 2000-2005. Źródło: www.blackrock/international 
Table l . Percentage changes o f World Mining Fund Index and HSBC GI obal Mining Ind ex 
in 2000-2005 Source· www blackrock/international 

i 
l 

2001 2002 2003 2004 
Wyszczególnienie 

[%] [%] [%] [%] 

World Mining Fund Index +9 .2 +28 .7 +71 .5 +9.8 

HSBC Global Mining Index (cap) +5.0 +6.6 +65.0 +9.9 

Tabela 2. Narastające zmiany indeksów World Mining Fund oraz HSBC Global Mining 
w okresie I .01.2000-30 11 .2006. Źródło : www.blackrock/international 
Table 2. Changes o f World Mining Fund Index and HSBC Global Mining Indcx 
in l Ol 2000-30 11 2006 Source· www blackrock/intemational 

2005 

[%] 

+41.1 

+38.9 

l l rok 3 lata 5 lat 
W stosunku 

l Wyszczególnienie rocznym (5 lat) 

[%] [%] [%] [%] 

World Mining Fund Index +49.4 + 143 .8 +407.4 +38.4 

HSBC Global Mining Index (cap) +44.5 +128.0 +268.1 +29.8 
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Rys. 4. Graficzne przedstawienie zmiany indeksów World Mining Fund oraz HSBC Global Mining 
w okresie 1.01.2000-31.11.2006. Źródło: Global Mining Investment 
Figure 4. Graphic presentation o f changes World Mining Fund lndex and HSBC Global Mining lndex 
in 1.01.2000-31 .11.2006. Source: G l obal Mining Investment 

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsiębiorstw górniczych kształtujących poziom indeksu Worki 
Mining Fund można zauważyć, że dominują kompanie zdywersyfi kowane produktowo. Ich udział 
wynosi około 40% i jest mniejszy w porównaniu z HSBC Global Mining lndex gdzie udział przed
siębiorstw zdywersyfikowanych wynosi około 50%. Fazostale udziały przedsiębiorstw górniczych 
pokazuje rysunek 5. 

Największy udział w World Mining Fund stanowią akcję brazylijskiej kompani górniczej CVRD, 
której udział w kształtowaniu indeksu wynosił na koniec grudnia 2006 roku 8,2%. Drugą, co do 
wielkości firmą z największym udziałem w indeksie jest Rio Tinto 7 ,5%. Dziesięć największych 
przedsiębiorstw znajdujących się w koszyku World Mining Fund prezentuje tabela 3. 
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Rys. 5. Udział poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw górniczych w kształtowaniu 
indeksów World Mining Fund oraz HSBC Global Mining. Źródło: www.blackrocklinlcrnational 
Figure 5. The shares of some kinds mining companiesin World Mining Fund Index 
and HSBC Global Mining Index. Source: www.blackrock!intemational 
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Tabela 3. Udział poszczególnych przedsiębiorstw górniczych w kształtowaniu 
intleksu World Mining Fund na 31.11.2006. Źródło: www.blackrock/international 
Table 3. The shares of some kinds mining companiesin World Mining Fund Index 
in 31 li 2006 Source· www blackrock/international 

Firma Udział % w portfelu funduszu World Mining Fund 
CVRD 8,2 
Rio Tinto 7,5 
Anglo American 5.9 
BHP Billiton 5,9 
lmpala 5,7 
X strata 5,1 
Teck Cominco 4,6 
A !co a 4,0 
Norilsk Nickei 3,7 
Alumina 3,2 

Suma 53,8 

Innym znanym funduszem jest australijski Global Mining Investments Limited, przy czym kon
struuje on portfel spółek górniczych notowanych w głównej mierze na giełdzie australijskiej ASE 
(Australian Stock Exchange) oraz nowojorskiej NYSE (New York Stock Exchange). Również w przy
padku Global Mining Investments benchmarkiem, do którego odnoszone są wyniki funduszu jest 
HSBC Global Mining Index. Około 50% aktywów funduszu stanowią spółki zdywersyfikowane, 
a w następnej kolejności spółki wydobywające złoto i platynę. Dokładną strukturę portfela przed
stawia rysunek 6. 
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Rys. 6. Udział poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw górniczych w kształtowaniu indeksów 
Global Mining Investmenls oraz HSBC Global Mining. Źródło: Global Mining lnvestments Limited 
FigUJ·e 6. The shares o f some kinds mining compani es in G l obal Mining Investments lndex 
and HSBC Global Mining Index. Source: Global Mining lnvestments Limited 

Analizując udział procentowy w indeksie konkretnych spółek można zauważyć, że przewodzą 
największe na świecie BHP Billiton Ltd oraz Rio Tinto Ltd. Obydwie są oddziałami australijskimi 
światowych kompanii notowanych na giełdzie w Australii . Ich europejskie oddziały notowane na 
giełdzie w Londynie (LSE - London Stock Exchange), nie mają wpływu na wartość indeksu fun
duszu. Trzecie w kolejności jest również zdywersyfikowane produktowo, brazylijskie CVRD. Do
kładne udziały procentowe obrazują dane zawarte w tabeli 4. 
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Tabela 4. Udzi ał poszczególnych przedsiębiorstw górniczych w kształtowaniu indeksu 
Global Mining lnvestments na 31.12.2006. Źródło: Global Mining lnvcstments Limited 
Table 4. The shares o f some kinds mining compani es in Global Mining lnvestments lndex 
. 31 12 2006 S GI b l M. . I L' . d In ource: o a mmg nvestments umte 

Firma Udział% w portfelu funduszu Global Mininginvestments 
BHP Billiton Ltd 7,7 
Rio Tinto Ltd 7.6 
CVRD 7,4 
lm pala 6,3 
Zinifex Ltd 6,1 
X strata 4,9 
Anglo Amcrican 5.9 
Tcck Cominco 4.6 
Zijin Mining Group 2,7 
Anglo Platinum 2,6 

Suma 53,8 

Porównując indeksy największych funduszy inwestujących w spółki górnicze należy również 
wspomnieć o indeksach giełdowych opisujących w sposób syntetyczny zmiany akcji spółek wydo
bywczych. W przypadku jednej z najważniejszych giełd, jaką jest London Stock Exchange wśród 
wielu branżowych indeksów można znaleźć FTSE Mining Sektor Index. Jego wartość kształtują 
spółki górnicze, które należą równocześnie do indeksu FTSE 100 czyli stu największych spółek na 
giełdzie w Londynie. 

Wartość FTSE Mining Sector jest szacowana na podstawie 12 spółek: 
l. Anglo American, 
2. Anglo Pac Grp, 
3. Antofagasta, 
4. Aquarius Platinum, 
5. BHP Billiton Plc, 
6. Kazakhmys, 
7. Lonmin, 
8. Rangołd Resources, 
9. Rio Tinto Plc, 
10. UK Coal, 
11. Vedanta Resources, 
12. Xstrata. 

Wartość indeksu FTSE Mining Sector wzrosła od końca 2004 do końca 2006 roku dwukrotnic 
z wartości 7552,6 1 do wartości 15 164,13. Dla porównania dynamika wzrostu wskaźnika FTSE 
100 była mniejsza. Dokładną analizę dynamiki zmian przedstawiają dane zawarte w tabeli 5. 

Tabela 5. Zmiany indeksu FTSE Mining Sector. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.finance.yahoo.com 

. S S Id S d Table 5. Changes ot FT EMmmg e c tor n ex. ource: own stu h b . on t e aSIS O fi ah www. mance.y~ oo.com 

" 2004 2005 
Zmiana 

2006 
Zmiana Zmiana 

'05-'04 '06- '05 '06-'04 

FTSE Mining sector 
7552,61 12 300,47 63% 15 164,13 23% 101% 

(LSE) 

FTSE 100 4814,30 5618,80 17% 6240,90 11% 30% 
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Rys. 7. Graficzne przedstawienie zmian indeksu FTSE Mining Seclor w latach 2005-2006. 
Źródło: www.finance.yahoo.corn 
Figure 7. Graphi c presentation o f FTSE Mining Sector changes in 2004-2006. 
Source: www.finance.yahoo.corn 

4. PRZYKŁADY NAJWIĘKSZYCH ZDYWERSYFIKOW ANYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH 

Zdywersyfikowane przedsięb iorstwa górnicze, które dominują w chwili obecnej w sektorze gór
niczym zbudowały swoją pozycję poprzez fuzje i przejęcia. Jednocześnie procesy te spowodowały 
gwałtowny wzrost ich wartości mierzony ceną ich akcji będących w obrocie giełdowym. Analitycy 
wskazują, że kapitalizacja spółek górniczych jak również wartość dokonywanych transakcji za
kupu firm górniczych jest mocno przeszacowana. Tabela 6 przedstawia kapitalizację rynkową oraz 
podstawowe parametry tinansowe największych zdywersyfikowanych koncernów światowych. 

Tabela 6. Poziorn kapitalizacji oraz podstawowe dane finansowe największych, 
zuywersyfikowanych koncernów górniczych. Źródło: opracowanie własne 
na podstawie raportów rocznych przedsiębiorstw górniczych 
Table 6. Market capitalization and sorne financial inforrnation ofbiggest diversified 

· ·s d hb'fl 1 mmm_g_ cornpames. ource: own stu lV on t e asts o coa cornpames annua reports 
Spółki notowane na LSE 

Xstrata Anglo Antofagasia BHP Billiton 
American Plc 

Liczba akcji 943 150 000 l 496 032 000 985 854 000 2 375 441 000 
Dane 

Wartość rynkowa za rok l akcji [f] 25,55 24,87 5,09 9,37 
2006 Kapitalizacja 

rynkowa [mld f] 24,10 37,21 5,01 22,25 

Przychody [mld f] 80,50 294,34 24,45 295 ,87 
Dane 
ta rok Zysk netto [mld f] 17,06 35,21 7,26 63 ,98 
2005 

Wskaźnik EPS [p] 2,79 2,43 3,68 1,04 
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RioTinto 
Plc 

l 023 665 000 

27,20 

27 ,84 

190,33 

54,98 

3,82 



4.1. Xstrata 

Xstrata należy do grupy zdywersyfikowanych koncernów górniczych z siedzibą w Zurychu. Jej ak
cje notowane są na giełdzie w Szwajcarii, ale podstawowym rynkiem jest giełda londyńska (LSE). 
W swoich oddziałach położonych w różnych krajach zatrudnia ponad 24 000 pracowników. Jest 
szóstym co do wielkości koncernem górniczym na świecie, zajmującym znaczące miejsce w pro
dukcji: miedzi, żelazochromów, węgla energetycznego i koksowego, cynku ale również złota, oło
wiu i srebra. Prowadzi działalność na czterech kontynentach i w ośmiu krajach: Australii, Folud
niowej Afryce, Hiszpanii, Argentynie, Niemczech, Peru, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. 

Xstrata w ramach swoich struktur organizacyjnych wyszczególnia na potrzeby sprawozdawcze 
pięć segmentów biznesu. Największy udział w sprzedaży mają węgiel energetyczny i koksowy oraz 
miedź. Szczegółowy udział poszczególnych obszarów działalności w przychodach ogółem prezen
tuje tabela 7. 

Tabela 7. Struktura sprzedaży według segmentów biznesu (poszczególnych produktów) 
lirmy Xstrata w 2006 roku. Źródło: www.finance.yahoo.com 
Table 7. The structure of Xstrata sales according to businessunitsin 2006. 
s fi ah ource: www. mance.y~ oo.com 

Węgiel 42% 

Miedź 25% 

Cynk 18% 

Chrom 10':'& 
Stopy 

Wanad 4% 

Inne (technologie) 1% 

Pod względem geograficznym ponad połowa przychodów ze sprzedaży ogółem pochodzi ze 
strefy Azji i Pacyfiku. 

Tabela 8. Sprzedaż X strata według obszarów geograficznych. 
Źródło: www.tinance.yahoo.com 
Table 8. The structure o f X strata sal es according to region s. 
s fi l ource: www. mance.ya 1oo.com 

Azja/Pacytik 51% 

Afryka 24% 

Europa 15% 

Ameryka 10% 

Podstawowe wyniki finansowe osiągane na poszczególnych segmentach biznesu przedstawiają 
dane zawarte w tabeli 9 i na rysunku 8. 
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Tabela 9. Przychody i wyniki finansowe w poszczególnych segmentach biznesu w Xstrata w Jatach 2005-2006. 
Źródło : opracowanie własne na podstawie rapaltów rocznych przedsiębiorstw górniczych 
Table 9. Revenues and tinancial outcomes according to businessunitsof Xstrata in 2004-2005. 
s d h b . f l al ource: own stu l Y on t e as1s o coa com James annu reports 

Węgie l Miedź Cynk Stopy Inne Razem 

[mln$] 

Przychody 

EBITDA 

EBIT 

Marża 

EBIT 

l 
l 

2004 2005 2004 2005 

2693,4 3400,4 1598,3 2007,8 

916,0 1346,5 856,7 1131,1 

667,8 1079,3 644,3 919,5 

24,8% 31,7% 40,3% 45,8% 

Udzial przychodów z pou czegOioych l &grneniOW w przyellodach 011011m 

X! 1rallldLl2<XU roku 

2004 

1165,3 

145,5 

79,1 

6,8% 

Cwęg~el Cmiadl 

2005 

1448,9 

303,1 

238,7 

16,5% 

2004 2005 2004 2005 2004 

953,0 1115,3 52,4 77,2 6462,4 

203 ,0 349,9 19,2 13,5 2140,4 

171,2 317,2 15,5 9. 8 1577,9 

18,0% 28,4% 29,6% 12,7% 24,4% 

Udz iał przr chodów z pouczegćlnych segm ontow w przychodach oy olłlm 

Xslrll l.ll dla 200Sroku 

2005 

8049,6 

3144,1 

2564,5 

31,9% 

l 
l 
i 
l 

C węgiel ! i 
C mliW ji 

I::::J 
~ 

Udzia.l E BIT z poucuoOinych segmontil'w w EBIT og ół!tm Xa lrala dl.l200l roku Udz iał E BIT Z poszczei!ÓinYCh legmenlów w Ell1T 0901Hm Xslrala dla 2005 roku l 
l ~
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.... · . 
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,. .. 
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Rys . 8. Struktura przychodów ze sprzedaży oraz EBIT według grup produktów w Xstrata 
w Jatach 2004-2005 . Źródło: opracowanie własne 
Figure 8. The structure o f revenues and EBIT according to products in Xstrata in 2004-2005. 
Source: own study 

' 
Ie '"' ' 

l~ l 

Osiągane wyniki finansowe a także realizowana strategia fuzji i przejęć pozwala koncernowi 
Xstrata na stały wzrost wartości rynkowej widziany przez pryzmat akcjonariuszy i inwestorów. Da
ne zamieszczone w tabeli lO pozwalają zauważyć, że od końca 2004 roku przyrost wartości jednej 
akcji według cen na giełdzie w Londynie wynosił 174%. 
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Tabela l O. Przyrost cen akcji X strata w okresie 2004-2005. 
Żródlo: opracowanie własne na podstawie www.finance.yahoo.com 
Table 10. lncrease ofXstrata value prices in 2004-2005. 
s d hb . f f l ource: own stu1y on t e aSJS O WWW. mance.ya 100.COm 

2004 2005 2006 

l Zmiana l Zmiana 
'05-'04 '06-'05 

Giełda londyńska (London Stock Exchange) 

[f] 
X strata 9,32 

I XSTRATA 
as of 28-Dec-2006 
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[p]) ·1'" 
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Ma 05 

80 
~60 o 
:::40 

[f) l [%) [f] l [%) 
13,60 l 46% 25,55 l 88% 

Sep05 Jan06 May06 Sep06 

Zmiana 
'06-'04 

[%] 
174% 
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Copyright 2005 Yahoo! Inc. h t t p :l l f i nance . yahoo • com/ 

Rys. 9. Notowania Xstrata na giełdzie w Londynie w okresie 2005-2006. Żródlo: www.financc.yahoo.com 
Figlll·e 9. Thc Iisting o f Xstrata prices on LSE in 2005-2006. Source: www.financc.yahoo.com 
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Rys. l O. Porównanie notowań X strata z indeksem FTSE l 00 w okresie 2005- 2006. 
Żródlo: www.finance.yahoo.com 
Figlll·e l O. Compari ng o f Xstrata listings to FTSE Index l 00 in 2005-2006. 
Source: www.finance.yahoo.com 
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4.2. Rio Tinto Group 

Rio Tinto jest jednym ze światowych liderów w branży górnictwa i przetwórstwa surowców mi
neralnych. Jednocześnie należy do grupy zdywersyfikowanych przedsiębiorstw górniczych zarów
no pod względem produktowymjak i geograficznym. 

Rio Tinto Company zostało utworzone w 1873 roku przez grupę inwestorów w południowej 
Hiszpanii w mieście o tej samej nazwie. W 1962 roku Rio Tinto połączyło się z założoną w 1905 
The Consolidated Zinc Corporation odzyskującą cynk z odpadów górniczych w Nowej Południowej 
Walii w Australii. W wyniku połączenia powstało przedsiębiorstwo o nazwie RTZ Corporation. 
Jednocześnie w 1962 w tym samym czasie powstało CRA Limited (Conzinc Riotinto of Australia) 
w wyniku połączenia australijskich udziałów The Consolidated Zinc Corporation i Rio Tinto Com
pany. W latach 1962-1995 równolegle działały RTZ i CRA, które budowały swoją wartość poprzez 
prowadzenie badań geologicznych, rozwijanie nowych projektów górniczych oraz fuzje i przejęcia 
innych przedsiębiorstw. W 1995 roku działalność wspomnianych firm została zunifikowana, a w 1997 
roku powstało do dzisiaj funkcjonujące Rio Tinto Group obejmujące Rio Tinto Plc (dawne RTZ Cor
poration) z siedzibą w Londynie oraz Rio Tinto Limited (dawne CRA Limited) z siedzibą w Mel
bourne. 

Dzisiaj firma jest podwójnie notowana na rynkach giełdowych (duallisted company), co ozna
cza, że dla Rio Tinto Plc podstawowym rynkiem notowań jest giełda w Londynie (LSE) natomiast 
dla Rio Tinto Limited podstawowym rynkiem notowańjest Austrlian Stock Exchange (ASE). 

Główne segmenty biznesu wydzielone w strukturze Rio Tinto Group to: 
l. rudy żelaza, 
2. metale przemysłowe, 
3. diamenty, 
4. aluminium, 
5. rudy miedzi, 
6. energia, 
7. inne. 

Udział przychodów poszczególnych segmentów prowadzonej działalności w przychodach ogó
łem prezentują załączone tabela oraz rysunki. 

Największy udział w przychodach stanowi działalność związana wydobyciem rud miedzi i że
laza oraz sektor energii . Z kolei wynik na działa l ności operacyjnej przed kosztami finansowymi 
i opodatkowaniem EBIT jest największy w przypadku segmentów rudy żelaza i miedzi . 

Tabela II. Ceny akcji Rio Tinto na giełdzie w Londynie oraz w Australii w latach 2004-2006. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.tinance.yahoo.com 
Table II. Priccs o f Rio Tinto shares on LSE and ASE in 2004-2005. 
s d l ource: own stu ty on t 1e bas i s o f www.finance.yahoo.com 

2004 2005 2006 
Zmiana 

Zmiana Zmiana '06-'04 
'05-'04 '06-'05 

[f] [f] [%] [f] [%] [%] 

Giełda londyńska (London Stock Exchange) 

Rio Tinto Plc 15,33 26,55 73 % 27,20 2% 77% 

Giełda australijska (Australian Stock Exchange) 
l 

Rio Tinto Ltd 15,75 27,77 76% 29,92 8% 90% 
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Rio Tinto jest notowane równolegle na dwóch podstawowych rynkach, tzn. na giełdzie w Lon
dynie (LSE) oraz na giełdzie w Australii (ASX). Rio Tinto Plc notowane w Wielkiej Brytanii uzys
kało w latach 2004-2006 przyrost wartości jednej akcji wynoszący 77%. Z kolei oddział austra
lijski Rio Tinto Limited wykazał w tym samym okresie przyrost wartości jednej akcji równy 90%. 
Dokładne zmiany prezentuje tabela 11. Natomiast zmiany cen akcji Rio Tinto Plc oraz Rio Tinto 
Limited są przedstawione na rysunkach 11 i 14. 
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Rys. 11. Notowania Rio Tinto Plc na giełdzie w Londynie w okresie 2005-2006. 
Źródło: www.tinance.yahoo.com 
Figure 11. The listingsof Rio Tinto Plc prices on LSE in 2005-2006. Source: www.financc.yahoo.com 

Tabela 12. Wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności Rio Tinto Group w latach 2004-2005. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych przedsiębiorstw górniczych 
Table 12. Financial oulcomes of Rio Tinto business units in 2004-2005. 
s d hb f l l ource: own stuly on t e aSIS O coa compames annua reports 

Rudy żelaza Energia 
Metale 

Aluminium Miedź Diamenty Inne Rio Tinto Group 
przemysiowe 

lmln$1 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Przychody 3009 5497 3008 3867 2126 2487 2356 2744 3033 4839 744 1076 167 93 14443 20 603 

EBITDA 1176 3102 912 1442 554 563 688 855 1503 3191 419 617 81 36 5333 9806 

E BIT 887 2787 609 1137 381 391 498 581 1222 2854 311 455 36 l 3597 7750 

Marża EBIT 29,48% 50,70% 20,25% 29,40% 17,92% 15,72% 21.14% 21,17% 40,29% 58,98'ó 4 1,80% 42,29% 21,56% 1,08o/124,90% 37,62% 
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Rys. 12. Struktura przychodów ze sprzedaży oraz EBIT według grup produktów w Rio Tinto Group 
w latach 2004-2005. Źródło : opracowanie własne 
Figure 12. The structure o f revenues and EBIT according to products in X strata in 2004-2005. 
Sourcc: own study 
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Rys. 13. Porównanie noto ań Rio Tinto Plc z indeksem FTSE 100 w okresie 2005-2006. 
Źródło: www.finance .yahoo.com 
Figure 13. Comparing ofRio Tinto Plc listings to FTSE lndex 100 in 2005-2006. 
Source: www.finance.yahoo.com 
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Rys. 14. Notowania Rio Tinto Limited na giełdzie australijskiej (Australian Stock Exchange) 
w okresie 2005-2006. Źródlo: www.tinance.yahoo.com 
Figure 14. The listingsof Rio Tinto Limited prices on ASE in 2005-2006. Źródło: www.finance.yahoo.com 

4.3. Anglo American 

Anglo American powstało na skutek połączenia w 1999 roku Anglo American Corporation z Po
łudniowej Afryki z firmą Minorco posiadającą swą siedzibę w Luksemburgu. W chwili obecnej An
glo-American jest jednym z największych koncernów górniczych na świecie, należących do grupy 
przedsiębiorstw o zdywersyfikowanym profilu działalności. 

Analizując segmenty prowadzonych działalności biznesowych można wyróżnić : 

platynę, 

złoto, 

diamenty, 
węgieł , 

metale podstawowe: miedź, cynk, nikiel, tytan, 
minerały przemysłowe, 

rudy żelaza , 

sektor papierniczy i opakowania. 

Tabela 13 . Struktura sprzedaży w Anglo American według segmentów biznesowych w 2005 roku. 
Źródło: www.tinance.yahoo.com 
Table 13. The structure of Anglo American sales according to businessunitsin 2005. 
s fi h ource: www. mance.ya oo.com 

Sprzedaż według segmentów biznesowych 

Opakowania i przemysł papierniczy 23,0% 

Rudy żelaza: 20,5% 

Minerały przemysłowe ł4,0 C:o 

Platyna 12,5% 

Metale podstawowe: miedź, cynk, nikiel , tytan 12,0% 

Węgiel 9,0~1 

Złoto 9,0% 

653 



Anglo American, posiada 51% udziałów w Anglo Gold Ashanti, które jest światowym liderem 
w wydobyciu złota, ponadto posiada 75% udziałów w Anglo Platinum, które jest wiodącym kon
cernem w wydobyciu platyny, jak również posiada 45% udziałów w De Beers, które przewodzi 
w wydobyciu diamentów. 

Tabela 14. Stmktura sprzedaży w Anglo American według obszarów 
geograficznych w 2005 roku. Źródło: www.finance.yahoo.com 
Tab1e 14. Thc structure o f Anglo American sa1es according to regionsin 2005. 
s - h ource: www.hnance.ya oo.com 

Sprzedaż według regionów geograficznych 

Europa 46% 
Ati·yka: 20% 
Azja!Pacyfik 19% 
Ameryka Północna 9% 
Ameryka Południowa 6% 

Akcje Anglo American są notowane na London Stock Exchange (główne notowania), the JSE 
Securities Exchange South Africa (JSE), the SWX Swiss Exchange, the Botswana Stock Exchange 
and the Namibian Stock Exchange. 

Tabela 15. Ceny akcji Anglo Americanna giełdzie w Londynie w latach 2004-2006. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.finance.yahoo.com 
Table 15. Prices of Anglo American shares in LSE in 2004-2005 . 
s d hb'f fi h ource: own stu ly on t e as1s o www. mance.ya oo.com 

2004 2005 2006 
Zmiana Zmiana 

[f] [f] '05-'04 [f] '06- '05 
[%] ['?'o l 

Giełda londyilska (London Stock Exchange) 
Anglo American 

AfiGLO AI1ER l C A fi 
as of 28-Dec-2006 
3000 

2500 

2000 

1500 

[p] 

12,32 19,79 61% 24,87 26% 

Zmiana 
'06-'04 

[%] 

102% 

Sp! i ts:..,. 

1000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oooor-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0000 

Rys. 15. Notowania Ang1o American na giełdzie w Londynie w okresie 2005-2006. 
Źródło : www.linance.yahoo.com 
Figure 15. The Iisting o f Anglo American prices on LSE in 2005-2006. Source: www.finance.yahoo.eom 
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Rys. 16. Porównanie notowań Anglo American z indeksem FfSE 100 w okresie 2005-2006. 
Źródło: www.finance.yahoo.com 
Figm·e 16. Comparing of Anglo Amcrican Jistings to FTSE Index 100 in 2005-2006. 
Source: www. finance.yahoo.com 

Tabela 16. Wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności Anglo Amcrican 
w latach 2004-2005. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Anglo American 
Table I 6. Financial outcomes o f Anglo American businessunitsin 2004-2005. 
S d h b . fA l A ' l ource: own stu 1y on t e aS!S O ng1o mencan s annua reports 

Platyna Z! oto Diamenty Węgie l 
Metale Mineraly Papier Metale 

Razem 
mln$ podstawowe przemysiowe i opakowania żelazopochodne 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Przychody 3120 3714 2409 2644 3177 3316 2382 3349 3320 3647 3858 4073 6919 6956 6663 6773 31 848 34 472 
EBITDA 853 1282 694 871 655 655 687 1243 1625 1990 638 618 978 916 1231 1779 7361 9354 

EBIT 536 854 296 332 573 583 497 1019 1276 1678 370 421 569 495 887 1456 5004 6838 
Marża EBIT l 7 ~o 23% 12% 13% 18% 18% 21% 30% 38% 46% 10% 10% 8% 7% 13% 2l ' o 16% 20% 
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Rys. I 7. Struktura przychodów ze sprzedaży oraz EBIT według grup produktów w Anglo American 
w latach 2004-2005. Źródło: opracowanie własne 
Figure 17 . The structure ofrevenues and EBIT according to products in Anglo American in 2004-2005 . 
Source: own study 
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PODSUMOW ANIE 

Reasumując należy podkreślić, że obecnie sektor górniczy jest zdominowany przez ogólnonarodo
we przedsiębiorstwa mające charakter zdywersyfikowany. Oznacza to, że cechują się one zróżnico
waniem zarówno produktowym jak i geograficznym. Przedsiębiorstwa te powstały na fali fuzji i prze
jęć, która została zapoczątkowana w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy to 
największe przedsiębiorstwa górnicze przyjęły strategie rozwoju egzogenicznego wychodząc z za
łożenia, że przeprowadzane akwizycje na międzynarodowym rynku zabezpiecząje przed zmianami 
cen i cyklami koniunktury na rynkach surowców mineralnych. Jednocześnie procesy fuzji i przejęć 
stały się alternatywą dla własnych badań i odkrywania nowych złóż. Nakłady na te badania znacz
nie zmalaly w ostatnich latach, co potwierdzają badania sektora i analizy największych firm gór
niczych. Z drugiej strony świadomość posiadania nowych złóż utrzymywanie licencji i koncesji 
dotychczas posiadanych jak i zdobywanie nowych pozwoleń na eksploatację jest jednym z istot
nych czynników wartości zakładów górniczych oraz ich przetrwania na rynku. 

Wskazane procesy ogólnoświatowe doprowadziły do zdominowania sektora przez takie firmy 
jak BHP Billiton, Rio Tinto Group, Anglo American czy Xstrata. Analiza cen ich akcji wskazuje, 
że w ostatnich latach zwiększyły one znacznie swoją kapitalizację oraz udziały w rynku. Analitycy 
wskazują, że rynek surowców mineralnych kurczy się i należy oczekiwać dalszych fuzji i przejęć, 
gdyż przedsiębiorstwa zwłaszcza te największe mają duże nadwyżki finansowe, które z pewnością 
będą chcialy przeznaczyć na dalszy rozwój zewnętrzny oraz inwestycje. 
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Diversified Mining Corporations and Their Role 
on the Minerał Resources Market 

The aim of the paper, it was presented the diversified mining companies on international market of 
minera! resources. Their shares permanent increase in the market, and that influences the increase 
of their stoeks value and market capitalization. The main aim was fulfil in three fields of analysis, 
that present mergers and acquisitions in mining market, which caused of creation of diversified com
panies. Simultaneously it was presented the influence of diversified companies on mining indexes, 

656 



which mirror the cycles on mining market. At the end i t was enclosed some examples of diversified 
mining companies both operational and financial view. 

Artykuł zrealizowany w ramach pracy badawczej nr 4T 12A 005 27. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Magda 

657 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Controlling jako narzędzie wspierające proces 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego 

Henryk Dźwigał 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono controlling jako narzędzie wspierające proces restruk
turyzacji przedsiębiorstwa górniczego. 

Centrolling jest nierozlącznym elementem zarządzania i przyczynia się do kształtowania u me
nedżerów wszystkich szczebli odpowiedzialności za wynik. 

Centrolling jest metodą nastawioną na cele, przyszłość i wąskie gardła. Dzięki niej możliwe jest 
wczesne dostrzeganie odchyleń od realizowanej strategii przedsiębiorstwa. Złożona ekonomika przed
siębiorstwa staje się bardziej czytelna i pozwala utrzymać równowagę między przychodami, kosz
tami a zyskiem. 

O skuteczności controllingu w przedsiębiorstwie decyduje szereg działań poprzedzających jego 
wdrożenie. Do podstawowych działań należy zaliczyć wyodrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa 
ośrodków odpowiedzialności i dopasowanie struktury organizacyjnej do nowych zadań. 

Przedstawiono etapy realizacji controllingu w przedsiębiorstwie górniczym z podkreśleniem je
go znaczenia w procesie zarządzania i restrukturyzacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Moduł controllingu, wskaźnik budżetowy, metoda regresji wielorakiej 

l. WSTĘP 

Wzrost złożoności zmian zachodzących w otoczeniu powoduje konieczność podejmowania decyzji 
strategicznych pozwalających wprowadzić zmiany w systemie zarządzania. Zmiany te powinny prze
de wszystkim uelastycznić działalność przedsiębiorstwa w zależności od zmian zachodzących w oto
czeniu. 

Sprostanie temu wyzwaniu będzie możliwe poprzez stworzenie niezbędnej bazy informacyjnej 
i metodycznej do podejmowania właściwych decyzji strategicznych [l]. 

W przedsiębiorstwie decyzje dotyczą wielu obszarów działalności takich jak: marketing, sprze
daż, zasoby organizacyjne, zasoby ludzkie, zasoby finansowe, produkcja, zasoby informacyjne, za
soby rzeczowe. Decyzje w przedsiębiorstwie dotyczą w większości przypadków decyzji finanso
wych lecz rozbudowany controlling może objąć swym zasięgiem wyżej wymienione obszary działal
ności, pomagając kadrze kierowniczej w podejmowaniu trafnych decyzji o charakterze operacyjnym 
i strategicznym. 

Controlling jest koncepcją zarządzania urzeczywistniającą wszystkie funkcje zarządzania: pla
nowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie [2]. 

Ideą controllingu jest budowanie logicznego systemu, który poprzez skorygowanie różnych ele
mentów strukturalnych przedsiębiorstwa, biorących udział w działalności gospodarczej wyrażonej 
w przekroju finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym oraz technicznym, pomoże w podejmo
waniu trafnych decyzji. 
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Można zatem założyć, że controlling jest sposobem myślenia i działania, znajdującym odzwier
ciedlenie w postaci procedur decyzyjnych, realizowanych przez poszczególne komórki zarządzają
ce przedsiębiorstwa [3]. 

Projektując system controllingu w przedsiębiorstwie należy zdefiniować dwa pojęcia, tj.: mo
duł controllingu. rozumiany jako struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, umożliwiający spełnie
nie jego funkcji, czyli zbudowanie planu, obliczenie odchyleń, analizę i ocenę odchyleń oraz system 
controllingu określany jako wdrożony moduł zgodnie z zasadami systemu. 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem za pomocą zcentralizowanych, mało elastycz
nych struktur organizacyjnych, gdzie odpowiedzialność za osiągane wyniki jest rozproszona. po
winno należeć do przeszłości. Controlling jest przeciwieństwem zarządzania autokratycznego, a je
go nadrzędną ideąjest daleko i dąca delegacja uprawnień ze zwiększonym zakresem odpowiedzial
ności. 

Współczesny controlling wiąże się ściśle z systemem zarządzania. Jest instrumentem zacieśnia
jącym więzi między funkcjami zarządzania przede wszystkim planowania i kontroli oraz wymusza
jącym koordynację między składnikami struktur organizacyjnych [4]. 

Controlling jest systemem skoordynowanego zarządzania organizacją sieciową, zabezpiecza
jącym satysfakcjonującą racjonalność formułowania i realizacji wspólnych bądź indywidualnych 
celów jej uczestników przybieraj ących postać wartości dodanej w długim okresie [5]. 

Controlling jako narzędzie w procesie zarządzania inspiruje zmiany w strukturze organizacyj
nej w kierunku rozwiązań dywizjonalnych a nie tradycyjnych struktur funkcjonalnych [6] tak cha
rakterystycznych dla przedsiębiorstw górniczych. 

Celem opracowania jest przedstawienie procesu implementacji controllingu w przedsięb iorst

wie górniczym. 

2. ET APY REALIZACJI CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Według S. Nowosielskiego i R. Marczaka [7] wdrożenie controllingu w ujęciu metodycznym wy
maga przeprowadzenia szeregu prac analityczno-projektowych, które można szczegółowo zidenty
fikować w trzech etapach postępowania: 

A. Etap l: ustalenia wstępne dotyczące: 

- pozyskania wstępnej akceptacji naczelnego kierownictwa dla samej idei nowego systemu za
rządzania, który podważa silnie zakorzenione i sprawdzone metody podejmowania decyzji; 

- określenia głównych celów stawianych przed controllingiem, które zamierza się realizować w cen
trach gospodarczych; 

- powołania zespołu wdrożeniowego; 

- przygotowania kadry przedsiębiorstwa do nowych rozwiązań organizacyjnych poprzez szkole-
nia, które mają na celu wprowadzenie pracowników w zagadnienia organizacji i funkcjonowa
nia controllingu jako systemu opartego na zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej przed
siębiorstwa; 

- analizy krytycznej dotychczas stosowanych rozwiązań, która dostarcza informacji o przedsiębiorst
wie w dwóch obszarach: "twardym" (struktury, metody, procedury, techniki) oraz "miękkim" 
(postawy kadry i pracowników, prezentowane systemy wartości, opinie związków zawodowych). 

B. Etap /l: projektowanie zmian organizacyjnych dotyczących : 

- szczegółowego zdefiniowania celów, zarówno tych strategicznych (opracowanie i wdrożenie 
zintegrowanego systemu zorientowanego na procesy decyzyjne), jak i operacyjnych (np. opra
cowanie systemów budżetowania kosztów, monitorowania działalności, itp .); 

- ogólnej koncepcji systemu controllingu zgodnej z sekwencją: 
cele=> zadania=> metody=> procedury=> instrumenty=> dokumenty; 
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- wstępnej oceny i weryfikacji rozwiązań w czasie sesji treningowej, której uczestnikami powin
ni być kierownicy i zastępcy kierowników komórek, odgrywających aktywną rolę w procesie 
wdrożenia, a następnie eksploatacji nowego systemu; 

- akceptacji koncepcji przez zarząd firmy. 

C. Etap III: wdrażanie ukierunkowane na: 

- przygotowanie wdrożenia, które zawiera opracowanie szczegółowych wytycznych, procedur. 
dokumentów planistyczno-rozliczeniowych i harmonogramów wdrażania w oparciu o wcześ
niej przyjęte i zaakceptowane rozwiązania; 

- korygowanie rozwiązań systemu w trakcie jego eksploatacji , przy czym w pierwszym etapie 
funkcjonowanie controllingu przebiega bez wyciągania konsekwencji płacowych w stosunku 
do kierowników i pracowników. Powiązanie mierników oceny z systemem wynagrodzeń działa 
wedlug starych zasad, co oczywiście ulegnie zmianie w przyszłości , gdy nowe "reguły gry" zo
staną zaakceptowane. 
Bardziej praktyczne ujęcie wdrożenia controllingu przy uwzględnieniu konkretnych narzędz1 

i instrumentów rozpatruje S. Olech. 
Wydzielił on siedem etapów postępowania [8] : 

A. Etap l: wielowymiarowa klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa zgodna z "kostką, kosztów" 
kontrolera (koszty stałe i zmienne, koszty podatne i niepodatne na oddziaływanie, koszty jednost
kowe i wspólne). 
B. Etap /!: opracowanie koncepcji decentralizacji struktury zarządzania oraz przyjęcie kryteriów 
wyodrębniania majątku firmy według produktów, grup produktów, funkcji . 
C. Etap 1/l: wyodrębnienie w strukturze firmy jednostek gospodarczych, które staną się "centrami 
kosztów" lub "zysku" i podejmą do realizacji określone cele cząstkowe. 
D. Etap IV: utworzenie "centrów" zysku i kosztów na bazie wyodrębnionych jednostek gospodar
czych, powołanie ośrodków decyzyjnych oraz przyznanie im kompetencji i odpowiedzialności. 
E. Etap V: ustalenie zasad organizacji, funkcjonowania, powiązań i współpracy utworzonych "cen
trów" zysku i kosztów dla realizacji celów przedsiębiorstwa, a w szczególności: 
- opracowanie systemu liczenia pokryć finansowych (marż pokrycia); 
- ustalenie cen rozliczeniowych (cen transferowych) między produkcją a sprzedażą jako formy 

rozliczeń między kolejnymi procesami materialnymi; 
- określenie mierników celów dla "centrów" zysku i kosztów. 
F. Etap VI: uruchomienie w przedsiębiorstwie sprzężonego z planowaniem strategicznym systemu 
planowania operatywnego z przyporządkowaniem wyodrębnionym "centrom" zysku i kosztów kon
kretnych celów cząstkowych i zadań do realizacji. 
G. Etap VI!: ocena realizacji celów przez poszczególne "centra" zysku i kosztów, poprzez wpro
wadzenie porównania plan - wykonanie i uruchomienie na podstawie tak wyliczonych odchyle1'1 
planowania dyspozytywnego, niezbędnego w bieżącym sterowaniu przedsiębiorstwem. 

Od strony narzędzi i instrumentów, przebieg wdrożenia controllingu analizuje również K. Wierz
bicki [9], który koncentruje cały proces implementacji na takich elementach, jak: 
- decentralizacja procesów decyzyjnych poprzez zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyj-

nej przedsiębiorstwa opartej na wewnętrznych centrach odpowiedzialności; 
- zbudowanie odpowiedniego systemu spełniającego określone potrzeby informacyjne; 
- wybór i dostosowanie właściwego rachunku kosztów do pomiaru osiąganych wyników; 
- dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb wynikających z konieczności rozliczania ko-

mórek organizacyjnych z nałożonych na nie zadań; 
- przyjęcie odpowiedniego stylu zarządzania opartego na wykorzystaniu potencjału kierownictwa 

niższych szczebli. 
Głównym celem działań powinno być umożliwienie wykorzystania istniejących zasobów infor

macyjnych przedsiębiorstwa (zlokalizowanych w źródłach informatycznych) do zastosowania me-
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tody controllingu oraz taka modyfikacja i rozszerzenia zasobów informacyjnych, by możliwym by
ła aplikacja technik i narzędzi charakterystycznych dla controllingu. 

3. BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM 

Wdrożenie controllingu warunkuje wyodrębnienie w przedsiębiorstwie ośrodków odpowiedzialno
ści, mających przydzielone określone kompetencje i zadania. 

Wprowadzenie rachunku odpowiedzialności wynika z podziału pracy w zakresie sprawowa
nych funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie ośrodków odpowiedzialności pozwala 
na efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego, kadrowego i organizacyjnego, co w kon
sekwencji zwiększa efektywność działalności . 

Koszty można budżetować według różnych przekrojów grupowania [10]. 
Budżetowanie umożliwia racjonalizację i obniżkę kosztów przedsiębiorstwa, która w obecnej sy

tuacji górnictwa węgla kamiennego ma oprócz działań po stronie przychodowej, najistotniejsze zna
czenie dla kondycji przedsięb iorstwa. Budżetowanie wykorzystujące bazę informacji uzyskaną 
w okresie eksploatacji systemu oddziałowego rachunku kosztów, zwłaszcza w zakresie wielkości 
i struktury kosztów w oddziałach oraz czynników wpływających na ich poziom, to metoda bieżą
cego zarządzania przedsiębiorstwem określająca zasady planowania i wykorzystania środków finan
sowych w celu efektywnego wykonania zadań produkcyjnych. 

Budżet można określić jako plan działania wyrażony w jednostkach naturalnych i wartościo
wych, ze wskazaniem środków na jego realizację oraz określeniem jednostki, która będzie odpo
wiedzialna za jego wykonanie [l O) . 

Budżetowanie umożliwia także delegowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności na 
niższe szczeble zarządzania , a także zapewnia utrzymanie wspólnego kierunku działania poszcze
gólnych oddziałów przedsiębiorstwa górniĆtwa węgla kamiennego m.in. w procesach restruktury
zacji organizacyjnej. 

Istotną funkcję w procesie budżetowania odgrywa kontrola wykonania zadań. Stanowi ona pro
ces ciągłego badania, czy przewidywania odpowiadają rzeczywistości gospodarczej, czy są ze sobą 
zgodne. Kontrola pozwala na ustalenie występujących odchyleń w procesie gospodarczym i szyb
kie ich eliminowanie. 

Analiza kształtowania się nakładów na produkcję węgla przeprowadzona w przedsiębiorstwach 
górnictwa węgla kamiennego [11] dała podstawę do wysunięcia wniosku, że o ich poziomie decy
duje przede wszystkim: 
- wielkość produkcji (t) , 
- jednostkowy koszt produkcji (zł/t), 
- wymagania jakościowe produkowanego węgla (GJ/t). 

Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego, należałoby budże
tować we wszystkich wyżej wymienionych zakresach. 

W praktyce wykorzystywany jest jeden wskaźnik, tj. jednostkowy koszt produkcji węgla w prze
liczeniu na zawartą w nim wartość opałową (zł/GJ) pozostawiający osobom zarządzającym przed
siębiorstwami górnictwa węgla kamiennego szersze pole manewru w celu wykonania następują
cych zadań: 
- w przypadku dużej wartości produkcji należy obniżać jednostkowy koszt produkcji oraz po

prawiać jakość produkowanego węgla; 
- w przypadku wysokiego poziomu kosztów stałych należy produkować więcej lepszego jakoś

ciowo węgla; 
- w przypadku złej jakości węgla należy obniżać jednostkowe koszty produkcji. 

Przy takim ujęciu metody budżetowania najważniejszym zagadnieniem jest oszacowanie wpły
wu skupionych we wskaźniku budżetowym czynników na poziomie c ałkowitych nakładów na pro-
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dukcję węgla w przedsiębiorstwie górnictwa węgla kamiennego. W tym celu posłużono się metodą 

regresji wielorakiej wielu zmiennych. 
Liniową funkcję regresji z wieloma zmiennymi można opisać następująco: 

(l) 

gdzie: Y - zmienna objaśniana; X; (i = l, 2, ... , k) -zmienne objaśniające; ś- składnik losowy: 
ao - wyraz wolny funkcji regresji; a; (i = l, 2, ... , k) - parametry strukturalne (współczynniki re
gresji cząstkowej modelu) . 

Odpowi adający powyższej relacji model regresji wielorakiej (właściwy dla n-elementowej pn.l
by losowej) przyjmuje postać: 

(2) 

gdzie: a0, a1 (i = l, 2, ... , k) - estymatory parametrów a 0 , a; (i = l, 2, .. . , k); u;- składnik reszto\l'y 
modelu. 

Parametry strukturalne funkcji regresji wielorakiej wyznaczone są za pomocą metody najmniej
szych kwadratów poprzez ro zwinięcie układu k + l równań normalnych. W przypadku analiz p n l
wadzonych dla przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego posłużono się układem trzech rów
nań szacując wpływ poziomu jednostkowego kosztu produkcji (x 1) i średniej wartości opałowej 
wyprodukowanego węgla (x2) na poziom całkowitych nakładów na produkcję w przedsiębiorstwie 
górnictwa węgla kamiennego (y). 

Model regresji wielorakiej dla powyższych założeń przyjmuje postać: 

Estymatory ao, ar, a2 parametrów UQ, ar, a3 można wyznaczyć stosując wzory Ezekiela: 

S1 r12 -rl 3 ·rzJ 
a1=a12- J= -· 2 s2 l-r23 

SI r13- r12. r23 
az =al3-2 =-· 

s3 l-r{3 

(4) 

(.'\) 

(6) 

Z powyższych równości wynika, że do wyznaczenia współczynników regresji cząstkowej linio
wej funkcji regresji o dwóch zmiennych objaśniających potrzebne są trzy współczynniki korelacji 
prostej (r12, r13, r23), trzy odchylenia standardowej (sb sz, s3) oraz trzy średnie arytmetyczne (Yś" x 1 ś" XzśrJ · 

Wariancja resztowa modelu przyjmuje postać: 

( -:') 

gdzie Rw2 jest współczynnikiem korelacji wielorakiej określonym przy trzech zmiennych za pomo
cą wyrażenia: 

r1~ +ri~~ -2r12r13r23 (S) 
Rw =RI-23 = 2 

l- rz3 

Przeprowadzenie powyższej procedury umożliwia oszacować wpływ całkowitych nakładów na 
produkcję węgla na wzrost lub spadek jednostkowego kosztu produkcji i jakości produkowaneg.u 
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węgla wyrażonego jego wartością opałową. Konstruowanie budżetu przy wykorzystaniu metody 
regresji wielorakiej umożliwia wyznaczenie wielkości wskaźnika budżetowego w zależności od 
zmieniających się warunków, w których funkcjonuje dany obszar budżetowania przedsiębiorstwa 
górnictwa węgla kamiennego. Poprzez zastosowanie jednego, czytelnego i zrozumiałego wskaźni
ka zawierającego informacje z kilku obszarów działalności przedsiębiorstwa górnictwa węgla ka
miennego (poziom wydobycia, koszt oraz jakość produkowanego węgla) tworzone są podstawy do 
zmiany podejścia osób zarządzających oraz pracowników w wymiarze przejści a z ujęcia ilościo
wego na jakościowe, skierowane na rynek, klienta. 

-+. WDROŻENIE CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTW ACH GÓRNICZYCH 

W przedsiębiorstwie równorzędną rangę mają stanowiska kierownicze odpowiedzialne za projekty 
związane z możliwościami wejścia na nowy rynek czy opracowaniem nowego produktu jak rów
nież te, które służą do realizacji stale powtarzających się funkcji. 

Zasadniczymi czynnikami podstawowego budżetowania są wydzielone obszary w przedsiębior
stwie zwane ośrodkami lub centrami odpowiedzialności. W nowoczesnym przedsiębiorstwie oś
rodki odpowiedzialności powinny być zarządzane przez kierowników, którzy dysponują zdefinio
wanym zakresem władzy i odpowiedzialności. Istotąjest zapewnienie obiektywnego pomiaru stop
nia wykonania zadań. 

Ośrodkiem lub centrum odpowiedzialności może być: zakład, wydział, oddział, dział lub wy
dzielona część działalności przedsiębiorstwa pod warunkiem, że jego kierownik został wyposażony 
w niezbędne umocowania decyzyjne konieczne do realizacji zadań. Ośrodek odpowiedzialności 
musi mieć tylko jednego kierownika oraz jeden zakres zadań do realizacji. W przypadku, kiedy za
kresy te są niedokładnie sprecyzowane, wchodzą w obszar innych ośrodków odpowiedzialności to 
powodują rozmycie się odpowiedzialności, dualizm decyzyjny, a w konsekwencji - w sposób ne
gatywny oddziałują na funkcjonowanie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 

System budżetowania w przedsiębiorstwie wymaga wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialno
ści za: koszty, przychody, zyski i inwestycje. 

Ośrodek kosztów w przedsiębiorstwie charakteryzuje się następującymi cechami: 
- jest identyfikowany na najniższych szczeblach struktury organizacyjnej; 
- zakres odpowiedzialności oraz rozliczeń dotyczy dotrzymania budżetu kosztów; 
- bezpośrednio nie ma wpływu na poziom sprzedaży; 
- może obejmować ośrodki kosztów administracyjnych oraz inne nie związane bezpośrednio z dzia-

łalnością operacyjną. 

Zakres decyzyjny kierowników ośrodków kosztów (tzw. centra wydatków) obejmuje rozmiary 
i jakość produkcji lub usług oraz prawidłowe gospodarowanie ujętymi w budżecie zasobami. Kry
terium oceny wykonania zadań na koszty ponoszone w tych ośrodkach, czyli takie, na których po
ziom ma wpływ kierownik tego ośrodka. Podstawową cechą ośrodka kosztów jest możliwość pla
nowania i kontroli kosztów przy realizacji zadań. 

Ośrodek zysków w przedsiębiorstwie można scharakteryzować za pomocą następujących cech: 
- znajduje się na średnim szczeblu w strukturze organizacyjnej, steruje powstawaniem kosztów 

i uzyskiwaniem przychodów; 
- nie ma wpływu na wykorzystanie środków inwestycyjnych; 
- może obejmować komórki odpowiedzialne za sprzedaż i produkcję. 

Ośrodek zysku może składać się z kilku ośrodków kosztów. Prawidłowe funkcjonowanie ośrod
ka zysku polega na sterowaniu jego przychodami. Kierownik ośrodka powinien mieć wpływ na po
litykę cenową, kierunki i wielkość sprzedaży. Efektywność funkcjonowania ośrodka należy mie
rzyć różnicą pomiędzy wartością przychodów netto a kosztami wytworzenia produktu, usługi, czyli 
zyskiem operacyjnym lub zyskiem brutto albo netto. 
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Koncepcja oraz wdrożenie metody controllingu w przedsiębiorstwie górnictwa węgla kamien
nego związana jest z realizacją następujących dwóch etapów zadaniowych [ 12]: 

Etap l obejmuje czynności związane z przygotowaniem do wdrożenia w przedsiębiorstwie górnic
twa węgla kamiennegojednolitego systemu Oddziałowego Rozrachunku Kosztów (ORK). Umoż
liwi on bieżącą ocenę efektywności funkcjonowania poszczególnych ogniw bezpośrednio i po
średnio produkcyjnych odpowiadających za koszty swojej działalności. 
Prace nad przygotowaniem Oddziałowego Rozrachunku Kosztów wymagają zrealizowania pew
nych prac obejmujących w szczególności: 

wprowadzenie uproszczonego, przejrzystego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, 
umożliwiającego wydzielenie wewnętrznych podmiotów o charakterze ośrodków odpowie
dzialności oraz nadanie jednolitych symboli dla miejsc powstawania kosztów; 
weryfikację i wprowadzenie Zakładowego Planu Kont, który uwzględniałby zmiany w struk
turze organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego; 
ujednolicenie informacji określających typ oddziału i rodzaj komórki nadrzędnej; 
ustalenie powiązat'l kont rodzajowych ze stanowiskiem kosztów, oddziałem i obiektem (bu
dowa tzw. rozdzielnika kosztów); 
opracowanie zunifikowanego trybu dekretacji i obiegu dokumentów źródłowych w celu ich 
przyporządkowania do miejsc powstawania kosztów; 
opracowanie jednolitych zasad dekretacji kosztów według rodzajów, umożliwiających wy
pełnianie wszystkich dokumentów źródłowych, zapewniających standardowe i jednolite in
formacje. 

Etap 2 obejmuje wykorzystanie i zastosowanie w praktyce górniczej metod budżetowania działal
ności . W nowoczesnych procesach zarządzania funkcja planowania wyników nabiera szczegól
nego znaczenia. Budżety dotyczące zadań rzeczowych, kosztowych i finansowych stanowią ba
zę odniesienia dla monitorowania osiąganych wyników oraz motywowania pracmmików. W myśl 
przyjętych zasad budżetowania, przedsiębiorstwo górnictwa węgla kamiennego podzielić nale
ży na ośrodki odpowiedzialności (centra kosztów, centra zysków), grupując je we właściwe dla 
kolejnych szczebli decyzyjnych oddziały, uwzględniając przy tym funkcjonalny układ struktury 
organizacyjnej każdej kopalni. Wszystkie oddziały zakładów górniczych podzielić należy na od
działy ruchowe na dole i na oddziały na powierzchni, grupując je jako [13]: 

oddziały górnicze, 
oddziały wentylacji i zwalczania zagrożeń, 
oddziały energomaszynowe, 

- oddziały przeróbki mechanicznej węgla. 
Z oddziałów tych należy wyodrębnić odpowiednie do zakresu działania oraz odpowiedzialności 

"centra kosztowe". 
A. Oddziały górnicze zgrupowano w: 
centrum wydobywczym, 
centrum przygotowawczym, 
centrum zbrojeniowo-likwidacyjnym, 

- centrum transportu poziomego. 
B. Oddziały wentylacji i zwalczania zagrożeń zgrupowano w ramach jednego centrum wentyla
cyjnego. 
C. W oddziałach energomaszynowych wyodrębniono trzy centra kosztowe: 

l. centrum elektryczne, 
2. centrum mechaniczne, 
3. centrum transportu pionowego (szybowe). 

D. Oddział przeróbki mechanicznej węgla został samodzielnym centrum kosztowym. 
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Na czele każdego "centrum" stoi nadsztygar właściwy dla danego zakresu działalności. koordy
nujący pracę kierowników oddziałów skupionych w ramach centrum i bezpośrednio odpowiedzial
ny przed naczelnym inżynierem kopalni za realizację zadm1 produkcyjnych i kosztowych w ramach 
danego centrum. Przez decentralizację zarządy przedsiębiorstw oraz kierownictwa kopah1 dysponują 
informacjami o kształtowaniu się kosztów i zysków w ujęciu procesowym w grupach oddziałów 
realizujących jednolite funkcje w procesie działalności . Możliwe jest więc precyzyjne określenie 
ksztaltowania się kosztów i zysków podstawowych elementów procesu wydobycia węgla w kopal
niach oraz w skali przedsiębiorstw od momentu urabiania w przodkach wydobywczych aż po pro
ces ekspedycji i sprzedaży [14] . 

ZAKOŃCZENIE 

Wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie staje się bezwzględną koniecznością. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem w warunkach rosnącej konkurencji staje się coraz trudniejsze. wymaga koordy
nacji oraz integracji poszczególnych ogniw gospodarczych, realizujących procesy i projekty w ramach 
swojej działalności. 

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie powoduje decentralizację decyzji i odpowiedzial
ności, a tym samym wymusza zapotrzebowanie na określone informacje, stanowiące podstawę pra
widłowego zarządzania. 

Niezwykle istotna w procesie zarządzania za pomocą controllingu jest właściwa ocena ośrodka 
odpowiedzialności. W zależności od charakteru działalności, celów, zadań przydzielonych ośrod
kowi odpowiedzialności. musimy ustalić mierniki oceny uwzględniające zróżnicowanie stopnia sa
modzielności decyzyjnej oraz złożoność procesu zarządzania nimi. 

Struktury przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego oparte na ośrodkach odpowiedzialności 
za wyniki, wymagają odejścia od tradycyjnych struktur funkcjonalnych w kierunku macierzowych 
i dywizjonalnych. 

Budżetowanie zmusza zarządzających do przedstawienia celów i przedsięwzięć w postaci licz
bowej, np. przychody, koszty, zyski. 

Informacja stanowi podstawowe uwarunkowanie projektowania controllingu. Musi być pełna, 
wiarygodna i dostępna w odpowiednim czasie. 

Controlling jest narzędziem wspomagającym zarządzanie czy restrukturyzację, tu jednak należy 
zwrócić uwagę na źródła niepewności, do których mogą należeć: właściwy dobór mierników, wiel
kości dopuszczalnych odchyleń, wielkości mierników planistycznych i normatywnych. 

Wprowadzenie controllingu w przedsiębiorstwie wymaga dostosowaniajego struktury organiza
cyjnej do nowych zadań. Pamiętać należy o właściwym usytuowaniu działu controllingu, czy eon
trollera w strukturze organizacyjnej . Im wyższa pozycja w strukturze organizacyjnej , tym wyższa 
skuteczność działania controllingu. 
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Centrolling As a Tool Supporting Restructuring Process 
of a Coal Mining Company 

The artide presents controlling as a tool supporting restructuring process. Controlling is an insepa
rable element o f management and helps to create responsibility for the result among managers at all 
levels . 

It has been emphasized that budget planning requires that the managers present their goals and 
projects by means of figures. Controlling focuses on goals, future and bottlencek effects. Owing to 
this, it is possible to detect any deviation from the company's strategy. Complex financial proce
sses within the company become more transparent, and the balance between revenues , costs and 
profits is eas ier to keep. 

Controlling effectiveness depends on an array of activities prior to its implementation. Among 
these one should mention defining the responsibility centres and adjusting the company's structure 
to new tasks . 

The artide presents phases of controlling execution in a coal mining company with special atten
tion pa id to i ts role in the proces s o f management and restructuring. 

Recenzent: dr inż. Arkadiusz Kustra 
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Kompleksowe badania pojemności rynku węgla kamiennego 
w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce 

Paweł Bogacz 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono koncepcję badań wielkości i pojemności rynku na 
węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce, zbudowaną na autorskim al
gorytmie badawczym, zgodnym z ideą marketingu relacyjnego. W ramach powyższej koncepcji au
tor zaprezentował wyniki badai'l regionalnego zróżnicowania wielkości i pojemności powyższego 
segmentu, wskazując na poziomie powiatów regiony o najwyższej oraz najniższej atrakcyjności ryn
kowej dla producenta węgla kamiennego. Prezentowane wyniki mogą stanowić zdaniem autora pod
stawę systemu zarządzania i planowania marketingowego dla przedsiębiorstw górniczych w seg
mencie odbiorców indywidualnych w Polsce. Można je także wykorzystać do określenia kierun
ków poprawy konkurencyjności węgla kamiennego w stosunku do innych paliw grzewczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Marketing, badania rynku. węgiel kamienny. odbiorca indywidualny, wiel
kość rynku, pojemność rynku 

l. WPROW ADZENIE 

Postęp techniczny powoduje możliwość produkcji dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych przy 
coraz niższych kosztach. Poparty postępującą globalizacją jest odpowiedzialny za pogłębianie się 
przewagi podaży nad popytem. Ten ostatni proces wymusza na wielu przedsiębiorstwach coraz częś
ciej podejmowanie działań służących obronie ich pozycji rynkowej. Wykorzystują one do tego celu 
dwie grupy procesów: działania restrukturyzacyjne oraz działania marketingowe. 

Restrukturyzację można nazwać grupą działai'l wewnętrznych. W obrębie tych zmian wykorzys
tuje się najczęściej restrukturyzację techniczną, finansową i organizacyjną. Jej celem jest doprowa
dzenie do zwiększenia efektywności gospodarowania oraz stworzenie czytelnych struktur organiza
cyjnych, pozwalających na rzetelny i szybki przepływ informacji. Wynik poprawiający sytuację 
przedsiębiorstwa sprowadza się w ramach tych zmian, więc przede wszystkim do wzrostu efektyw
ności gospodarowania jego zasobami . 

Drugi zestaw działań firmy kierują w stronę dogłębnej penetracji rynku i poszukiwania atrak
cyjnej grupy nabywczej dla sprzedaży swoich artykułów, co poprzez odpowiednio konstruowany 
zestaw narzędzi marketingowych powoduje zwiększenie przychodów ze sprzedaży . Pełna kontrola 
wydatków marketingowych a tu przede wszystkim ich budżetowanie wpływa na poprawę rentow
ności przedsiębiorstw. 

W obrębie działai'l rynkowych sytuacja konkurencyjna zmusiła firmy do zmiany rynkowej filo
zofii działania z pierwotnej koncepcji produkcyjno-sprzedażowej na relacyjną, w której to od po
trzeb klienta rozpoczyna się strumie1'1 kreowania produkcji a cały system komunikacji marketingo
wej dopasowany jest do rodzaju percepcji odbiorcy. Uzyskiwane w ten sposób zyski mają charak-
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ter długoterminowy a klient pozostaje lojalnym odbiorcą. Twórcą tej idei, zwanej marketingiem re
lacyjnym stał się Gronroos [l], a rozwinął ją do współczesnej formuły Cheverton [2]. Uznał on ten 
typ marketingu za "zyskowną budowę , utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami i innymi 
partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron poprzez wymianę wartości i spełnienie zo
bowiązaó". 

Koncepcja marketingu relacyjnego polega na przyczynowo-skutkowym prowadzeniu trzech pro
cesów: badaó rynku, tworzenia strategii marketingowej oraz kontroli działaó rynkowych. Algorytm 
ten przedstawiono schematycznie na rysunek l . 

Zbadaj rynek i odkryj klienta 
(ilość, rodzaj, potrzeby i atrakcyjność dla firmy) 

Zbuduj zestaw narzędzi marketingu-mix dla zbadanego rynku 
(odpowiedni produkt i jego dystrybucja, odpowiednio kalkulowana cena, 

atrakcyjna promocja ograniczająca sezonowość sprzedaży) 

Sprawdzaj rentowność rynku, który zdobyłeś 
(przychody, koszty, zyski , częstotliwość i wielkość zakupów) 

Rys. l . Proces marketingu relacyjnego 
Fig u re l. Proces s o f rclationship marketing 

Sytuacja przedstawiana powyżej dotyczy od ponad 15 lat także Polski. W przypadku wielu branż 
szybko udało się nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości w stylu myślenia o rynku i sposobie od
powiedniego zarządzania firmą. Istnieją jednak jeszcze sektory, w których funkcjonuje produkcyj
no-sprzedażowy sposób myślenia, będący zupełnie niedopasowanym do potrzeby reagowania na 
szybko zmieniający się rynek i budującego go klienta. 

Jedną z polskich branż, w których obecnie funkcjonuje koncepcja produkcyjno-sprzedażowa jest 
górnictwo, przede wszystkim kopalnictwo węgla kamiennego. O ile w sektorze tym od roku 1992 
prowadzi się rozbudowane działania restrukturyzacyjne (a więc wewnętrzne), o tyle jego plany ak
tywności rynkowej budowane są w sposób nieskoordynowany i często nie uwzględniający podsta
wowych zasad tak szeroko wykorzystywanego w świecie marketingu relacyjnego. Szukając przyczyn 
tego stanu autor dotarł do prac, w których wysnuwano wnioski, że funkcjonowanie marketingu 
w branży górniczej jest niemożliwe, ponieważ górnictwo należy do grupy branż o specyficznych 
cechach funkcjonowania i wielkiej liczbie determinant poza rynkowych wpływających na jej wy
niki. Określano także, że wplyw na to ma stwierdzany jako schyłkowy charakter działalności górni
czej w gospodarce krajów dojrzałych ekonomicznie, do których zalicza się Polskę. Zacofanie tech
nologiczne, organizacyjne oraz "niekonkurencyjne" warunki geologiczno-górnicze dużej części ko-
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palń spowodowaly powstanie ogromnego zadłużenia branży, dały negatywne public relations, a co 
za tym idzie nie pozwoliły na prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę dzialat'l marketingowych. 

Pomimo powyższych wniosków oraz biorąc pod uwagę pierwsze dobre wyniki prowadzonych 
od kilkunastu lat reform branży, w dalszej części pracy autor postarał się o próbę określenia i zal
gorytmizowania prac z grupy badat'l rynku, zgodnych z ideą marketingu relacyjnego, w zarządza
niu marketingowym jednym z dwóch dużych segmentów odbiorców węgla energetycznego w Pols
ce, którym jest segment odbiorców indywidualnych. Działania te mogą przynieść zdaniem autora zna
czną poprawę efektywności podejmowanych przez firmy górnicze aktywności z zakresu marketin
gu-mix. 

2. SPECYFIKA SEGMENTU ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 
I JEJ WPŁ YW NA ORGANIZACJĘ BADAŃ RYNKOWYCH 

Rynek odbiorców indywidualnych jest drugim pod względem sprzedaży segmentem klientów dla 
firm górniczych z sektora górnictwa węgla kamiennego. Do grona odbiorców indywidualnych ogó
łem autor proponuje zaliczyć gospodarstwa domowe, które mają możliwość ogrzewania zamieszki
wanych przez siebie budynków w sposób lokalny, czyli za pośrednictwem pieca(ów) grzewcze
go(ych) zainstalowanego(ych) w tymże. 

Zgodnie z zasadami marketingu, w grupie tych odbiorców należy rozróżnić klientów generują
cych tzw. popyt efektywny i popyt potencjalny. Do grupy odbiorców indywidualnych generujących 
popyt efektywny zdaniem autora należą te gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje mieszka
nia za pomocą pieców na paliwo stałe (np. węgiel, drewno, itp.), gdzie poszczególne paliwa grzew
cze mogą być wymieniane na zasadzie częściowej lub pelnej substytucyjności. Jest to grupa klien
tów, która stanowi w pełni dostępną i w sensie marketingowym otwartą grupę odbiorców dla dzia
lat'l marketingowych kopali'! węgla kamiennego. Zdaniem autora tylko od atrakcyjności działat'l z za
kresu marketingu-mix stosowanych przez przedsiębiorstwa górnicze zależy zakres zdobycia tej czę
ści rynku. 

Grupę odbiorców indywidualnych generujących popyt potencjalny stanowią gospodarstwa do
mowe posiadające lokalne piece grzewcze na paliwa nie będące paliwami stalymi, takie jak gaz, 
olej opałowy, itp. Ten zbiór odbiorców powinien być dla firm górniczych podstawowym segmen
tem rozwoju . Inwestycje, które musieliby przy przejściu na paliwo stałe przedsięwziąć opisywani 
odbiorcy sprowadzają się do zakupu nowego pieca. Ze względu na posiadanie lokalnej instalacji 
grzewczej oraz jej przylączy, klienci ci są już bowiem przygotowani do obsługi źródła lokalnego. 

Dokładne poznanie zakresu zróżnicowania jak również potrzeb segmentu odbiorców indywidual
nych jest trudne i bardzo kosztowne, zwłaszcza w porównaniu z kosztami badań segmentu energe
tyki zawodowej oraz ciepłownictwa. 

Podstawowe i wstępne dla dalszych analiz przesłanki budujące powyższą hipotezę wynikają 
zdaniem autora z następujących czynników: 

jest to rynek odbiorcy masowego o trudnej identyfikacji potrzeb szczegółowych ; 

charakteryzuje się dużym rozproszeniem regionalnym i zmiennością; 
węgiel kamienny posiada na tym rynku większą konkurencję, głównie ze strony gazu ziemnego 
oraz oleju opałowego ale także i drewna; 

- ze względu na przeszłość węgla wiązaną potocznie z czasami gospodarki nakazowo-rozdziel
czej oraz z powodu dużego obciążenia finansowego społeczeństwa działaniami restrukturyza
cyjnymi branży produkt ten posiada negatywne public relations ; 
trudniejsza sytuacja konkurencyjna węgla kamiennego wymaga użycia szerszego panelu dzia
łań z zakresu promotion-mix, co wiąże się z kolei z dużym poziomem ich kosztów; 
duże rozproszenie klientów wymaga powstania znacznych kosztów związanych z budową droż
nej i działającej w systemie just-in-time logistyki węgla. 
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Pomimo przedstawionych powyżej tylko niektórych "trudności" marketingowych, jakie towa
rzyszą węglowi kamiennemu w odpowiednim jego pozycjonowaniu na rynku odbiorcy indywidual
nego segment ten powinien stanowić cel kluczowego zainteresowania ze strony jednostek górni
czych . Pierwszym potwierdzeniem tej hipotezy są duże wolumeny obrotów (15% i lościowo, 25% 
wartościowo [3]) realizowanych w tym segmencie. Zdecydowanie ważniejszy zdaniem autora jest 
jednak niewykorzystany tkwiący w nim potencjał oraz nie uwzględnianie do tej pory w planowaniu 
działań marketingowych firm górniczych regionalnego zróżnicowania tego segmentu. 

Realizując przedstawioną w rozdziale l ideę marketingu relacyjnego, w kolejnych częściach pra
cy autor postanowił skupić się na podstawowej dla funkcjonowania tego procesu potrzebie pomia
ru poziomu atrakcyj ności rynkowej segmentu odbiorców indywidualnych oraz badaniu jego regio
nalnego zróżnicowania. Przez atrakcyjność tą uznał on za Mazurek-Łopacińską [4] "zestaw cech 
opisujący wieJokryterialnie klienta pod kątem oceny jego potencjału rynkowego i możliwych do 
uzyskania obrotów" . 

Powyższe cele związane z analizą atrakcyjności rynkowej zostały osiągnięte poprzez pomiar 
wielkości oraz pojemności ilościowej i wartościowej segmentu. W związku ze wskazywanymi po
wyżej dużą ilością sumaryczną odbiorców i równolegle jej sporym zróżnicowaniem w poszczegól
nych częściach Polski , badania poniższe zostały przeprowadzone w układzie regionalnym. Obliczo
no więc wielkość i pojemność w układzie makroregionów (16 województw) i mikroregionów (379 
powiatów). 

3. BADANIE ZRÓŻNICOWANIA WIELKOŚCI SEGMENTU 
ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 

Zgodnie z metodologią marketingu poprzez wielkość rynku rozumie się ilość efektywnych i poten
cjalnych klientów na dany produkt, budujących badany rynek [5]. Zgodnie z tą definicją w anali
zowanym przypadku za wielkość segmentu odbiorców indywidualnych należy rozumieć ilość gos
podarstw domowych zamieszkujących mieszkania ogrzewane w sposób lokalny, a więc za pomocą 
pieców indywidualnych. Do określenia wielkości rynku wykorzystano dane ze źródeł wtórnych, 
pochodzące przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego oraz poszczególnych szesnastu 
Wojewódzkich Urzędów Statystycznych. 

W pierwszej fazie analizy dokonano porniani wielkości całego segmentu odbiorców indywidual
nych (biorąc pod uwagę sumaryczną ilość klientów generujących popyt efektywny i potencjalny). 
Opierając się na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego [6] określono, że pra
wie 70% mieszkań i domów w Polsce ogrzewanych jest poprzez system ogrzewania lokalnego. 
Szczegółowe wyniki tych analiz przedstawiono w tabeli 2. 

Odliczając od sumy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, wynoszącej 11 ,1 mln , ilość 
gospodarstw domowych posiadających sieciowe źródło energii, otrzymano ilość 7,76 mln gospo
darstw domowych ogrzewających swoje mieszkania w sposób lokalny. 

W kolejnym kroku analizy przeprowadzono badania zróżnicowania wielkości segmentu w ukła
dzie poszczególnych województw. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 2. Jasno wskazu
ją one na dominującą rolę ogrzewania lokalnego w Polsce, co potwierdza przedstawiane wcześniej 
wyniki badań wielkości segmentu ogółem. Na podstawie tych analiz można także wykazać duże 

zróżnicowanie regionalne ilości klientów ogrzewających swoje mieszkania w sposób lokalny. Na
leży zwrócić uwagę na skupienie największej ilości klientów w centralnej oraz poludniowo-wschod
niej Polsce. Analiza rysunku 2 pozwala także na zidentyfikowanie zróżnicowania poziomu zużycia 
poszczególnych paliw grzewczych w piecach lokalnych. Najgroźniejszymi w tej kwestii konkuren
tami węgla kamiennego pozostają paliwa gazowe (rys . 2), choć ich udział w rynku jest znacznie 
mniejszy niż w przypadku węgla. Zakres wykorzystania pozostałych paliw grzewczych jest zniko
my. W niektórych województwach (wschodnia część Polski) można zaobserwować wręcz brak pie
ców na energię elektryczną oraz na paliwa ciekłe (rys. 2). 
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Tabela l. Sposoby ogrzewania mieszkań w Polsce w roku 2004 [%] 
T b! l ' h a e . Types ot eating in Poland in 2004 [%] 

Wieś Miasto 

Mieszkania Budynki Mieszkania Budynki 

o grze w. ogrzew. o grze w. o grze w. o grze w. 
sieciowe lokalne sieciowe lokalne sieciowe 

3,6 86,4 0,3 99,7 79,6 

Zrodlo: Opracowame własne na podstawte źródeł GUS [6] 

paliwo stałe 

paliwo gazowe 

energia elektryczna 

paliwo ciekłe 

12218~2 15 144 
2 820 

ogrzew. o grze w. ogrzew. 
lokalne sieciowe lokalne 

20,4 7,6 92,4 

Rys. 2. Udział poszczególnych paliw grzewczych w ogrzewaniu lokalnym budynków w Polsce w 2004 roku [szt.] 
Figure 2. Participation o f individual heating fuel in !ocal warming building in Poland in 2004 [pcs] 

Kontynuując badania prezentowane na rysunku 2 autor przeanalizował w kolejnym kroku zróż
nicowanie regionalne wielkości segmentu dla klientów generujących popyt efektywny. W tym ce
lu, idąc od skali mikro, przeanalizowanych zostało pod kątem liczebności tycłi klientów wszystkie 
379 powiatów. Dane z powiatów zebrano do poziomu województw. Wyniki tej ostatniej analizy 
przedstawiono na rysunku 3. 
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200 - 300 tys. 

300 - 400 tys. 

400 - 500 tys. 

> 500 tys. 

122 182 

Rys. 3. Wielkość rynku dla segmentu odbiorców indywidualnych węgla kamiennego w Polscc w roku 2004 
Figurc 3. Largeness o f market for segment o f individual customers o f co al in Foland in 2004 

Wyniki badań zaprezentowanych na rysunku 3 wskazują na to, że zdecydowanie bardziej atrak
cyjnymi regionami Folski są województwa jej wschodniej i południowej części (rys. 3). Najwięk
szym pod względem wielkości rynku jest natomiast województwo mazowieckie (rys. 3). Uzyskane 
wyniki są w pewnej części zaskakujące, ponieważ wyznaczone ilości gospodarstw domowych za
mieszkujących budynki ogrzewane paliwem stałym nie wykazują ścisłej korelacji z ilością ludnoś
ci zamieszkującej poszczególne regiony. Bardzo ciekawa jest także duża wielkość rynku dla woje
wództwa mazowieckiego. 

Zdaniem autora powodów takiego kształtowania się poziomów wielkości rynku w poszczegól
nych województwach należy poszukiwać w dużej mierze w czynnikach historycznych. Wojewódz
twa wschodniej i południowej części obecnej Folski znajdowały się w przeszłości w ramach bied
nych zaborów rosyjskiego i austriackiego, w których nie rozwijano infrastruktury związanej z ciepłow
nictwem sieciowym. 

Z drugiej strony województwa o najmniejszej wielkości rynku, zlokalizowane w północnej i za
chodniej części Folski znajdowały się przed II wojną światową w granicach Niemiec, a w trakcie 
zaborów w ramach zaboru pruskiego. Na podstawie źródeł historycznych [7] stwierdzono, że prus
cy a następnie niemieccy administratorzy tych terenów, rozwijali w przeszłości na dużą skalę sieć 
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niewielkich cieplowni miejskich. Praktycznie w każdym, nawet małym miasteczku istniała miejska 
kotłownia, opalana węglem kamiennym. Rozwój ogrzewania sieciowego wpłynął oczywiście na ogra
niczenie infrastruktury lokalnej w tych regionach. 

Dokładne badania na poziomie powiatowym pozwoliły stwierdzić, że bardzo duża ilość miesz
kań ogrzewanych lokalnie występująca w województwie mazowieckim wiąże się z powiatami zwią
zanymi z samą Warszawą. Dotyczy to przede wszystkim prawobrzeżnej jej części. Tak jak powy
żej, powodów takiej sytuacji należy poszukiwać w historii. W trakcie działań wojennych związa
nych z Powstaniem Warszawskim latem i jesienią 1944 roku oraz ofensywą Armii Czerwonej w sty
czniu 1945 roku zburzona została bowiem przede wszystkim lewobrzeżna Warszawa. Jej prawo
brzeżne dzielnice, wyposażone tradycyjnie w ogrzewanie lokalne zostały zdobyte bez większych 
zniszczeń we wrześniu 1944 roku. W związku z tym Praga Północ oraz Praga Południe zachowaly 
wraz z budynkami mieszkalnymi całą infrastrukturę piecową i do tej pory stanowią najbardziej atra
kcyjny region skupiający odbiorców indywidualnych w Polsce. Lewobrzeżna część stolicy, h'll·a 
była praktycznie zrównana z ziemią w trakcie wspominanych wyżej działań wojennych, została od
budowana w duchu rozwoju sieci ciepłowniczej . 

4. BADANIE ZRÓŻNICOWANIA POJEMNOŚCI SEGMENTU 
ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 

Kolejnym, najważniejszym wynikowo, etapem pracy stało się określenie zróżnicowania pojemno
ści segmentu odbiorców indywidualnych. Zgodnie z metodologią marketingu pojemność rynku ok
reślana jest poprzez ilość (pojemność ilościowa) lub wartość (pojemność wartościowa) produktów, 
która przy danych cenach może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku [8]. W ba
danym segmencie będzie ona więc określała ilość lub wartość węgla kamiennego, którą można sprze
dać w określonym czasie (l roku) w danej wielkości rynku (dla danej ilości pieców na paliwo stale). 

Do określenia ilości węgla kamiennego, którą można sprzedać w poszczególnych wojewódz
twach przyjęto wielkość rynku przedstawioną w rozdziale 3 oraz przeprowadzono sondaż telefoni
czny na grupie 300 gospodarstw domowych, zlokalizowanych w lO województwach całej Polski. 

W badaniu zapytano decyzyjnych członków gospodarstw domowych o ilość węgla kamiennego 
zużywanego przez nie w trakcie jednego sezonu grzewczego. Na bazie odpowiedzi określono ilość 
spalanego węgla na poziom 4-6 tonisezon grzewczy, przy czym ze względu na brak wysokiej ko
relacji pomiędzy ilościami spalanego węgla a położeniem geograficznym przyjęto ilość 5 ton węg
la/okres grzewczy, jako jego ogólnopolskie zużycie jednostkowe. Wynik ten jest zgodny z badania
mi zespołu pod kierownictwem profesora Kędziory z grudnia 2003 roku [9]. 

Jednym z charakterystycznych elementów określonych w trakcie powyższego badania jest fakt, 
że gospodarstwa domowe z terenów bardziej oddalonych od województwa śląskiego (lokalizacji 
kopalń) łatwiej substytucyjnie wymieniają węgiel na inne paliwa stałe, przede wszystkim drewno. 
Dodatkowym elementem wpływającym na te decyzje są znacznie niższe ceny drewna w wojewódz
twach warmińsko-mazurskim, podlaskim czy zachodniopomorskim. 

Na podstawie informacji o wielkości segmentu oraz uwzględniając powyższy sondaż telefoni
czny obliczono efektywną pojemność ilościową segmentu odbiorców indywidualnych w Polsce dla 
roku 2004, która wyniosła 19793927 tony węgla kamiennego. 

Wyniki obliczeń pojemności ilościowej rynku dla poziomu województw przedstawiono grafi
cznie na rysunku 4. 

Wyniki obliczeń pojemności segmentu przeprowadzone dla województw potwierdzają obraz zróż
nicowania regionalnego segmentu odbiorców indywidualnych, określonego na bazie pomiarów wiel
kości rynku (rozdział 3). Ze względu na większą substytucyjność węgla kamiennego przez drewno 
w północnej Polsce a z drugiej strony przedstawione w rozdziale 3 przesłanki historyczne, należy 
stwierdzić ścisłą korelację pomiędzy poziomem wielkości a pojemności segmentu. 
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Rys. 4. Pojemność ilościowa rynku dla segmentu odbiorców indywidualnych węgla kamiennego 
w Polsce w roku 2004 [Mg] 
Figure 4. Capacity o f quantitative market for segment of individual customers o f coal in Poland in 2004 [Mg] 

W celu znalezienia jeszcze bardziej szczegółowych zależności, w kolejnej części pracy dokona
no pomiaru pojemności segmentu na poziomie powiatowym. Wyniki te dały jeszcze bardziej szcze
gółowy obraz lokalizowania się regionów o wyższym i niższym popycie w poszczególnych woje
wództwach. Na podstawie tych badań stwierdzono, że najwyższa pojemność rynku w obrębie wo
jewództw występuje w powiatach okołomiejskich, lokalizując się wokół większych miast powiato
wych oraz przede wszystkim wojewódzkich. Przykładowe wyniki , uzyskane dla województwa lubel
skiego przedstawiono na rysunku 5. 

Obraz pojemności rynku określony w układzie powiatowym umożliwia dokonanie pełnego prze
glądu miejsc skupiania się zwiększonego popytu. Fotwierdza on także obserwacje terenowe. Okoli
ce większych miast to bowiem naturalne miejsca lokalizowania się większych skupisk domów jed
norodzinnych posiadających piece lokalne. Potwierdzają tą tezę dane przedstawione na rysunku 5. 
W województwie lubelskim największa pojemność lokalna występuje w okolicach Lublina, Zamoś
cia i Białej Podlaskiej. Zdaniem autora wyniki badań zróżnicowania pojemności ilościowej w ukła
dzie powiatowym mogą stanowić podstawę do konstrukcji efektywnego systemu dystrybucji i sprze
daży węgla przez przedsiębiorstwa górnicze. Punkty sprzedaży powinny osiągać bowiem potencjal
nie mtJkpsze wyniki w powiatach o największej pojemności ilościowej. 

676 



c=J 1500-10000 c:=J 50000-100000 

c=J I0000-25000CJ 100000-500000 

c=]z5ooo-5oooo 

LEGENDA: 

1 ·Biała Podlaska 
2- bialski 
3 • włodawskl 
4- Chełm 
5 - chełmski 
6 - hrublaszowskl 
7 - tomaszowskl 
B - bllgorajskl 
9 - Janowski 
1 O .. kraśnlckl 
11 -opolski 
12- puławski 
13 .. rycki 
1" - łukowski 
15 - radzyńskl 
16 - parczewskl 
17 - łęczyńskl 
18- •wldnickl 
19- krasnostawski 
20- zamojski 
21- Zamość 
22 - lubelski 
23 - Lublin 
24 .. lubartow•kl 

paw. 500000 ton 

Rys. 5. Zróżnicowanie pojemność ilościowej rynku dla segmentu odbiorców indywidualnych 
węgla kamiennego w województwie lubelskim w roku 2004 
Figure 5. Disparity o f capacity o f quantitative market for segment o f individual customers 
of coal in Lublin voivodship in 2004 

Kotkowym etapem badal'J. stało się obliczenie pojemności wartościowej segmentu odbiorców 
indywidualnych. W celu jej wyznaczenia należy pomnożyć pojemność ilościową przez ceny sprze
daży węgla na składach w Polsce. Do obliczeń przyjęto ceny sprzedaży węgla kamiennego ostate
cznym odbiorcom, zebrane w kilkudziesięciu składach węglowych w całym kraju. Wyniki obliczeń 
pojemności wartościowej rynku dla poziomu województw zawarto na rysunku 6. 
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Rys. 6. Pojemność wartościowa rynku dla segmentu odbiorców indywidualnych węgla kamiennego 
w Polsce w roku 2004 
FigUl·e 6. Capacity o f valuable market for segment o f individual customers o f coal in Poland in 2004 

Uwzględnienie wyższych cen sprzedaży węgla kamiennego w regionach dalej położonych od 
kopalń powoduje, że w kwestii pojemności wartościowej segment odbiorców indywidualnych jest 
nieco bardziej jednolitym. Atrakcyjniej sza rynkowo staje się zwłaszcza północna część Polski. Waż
nym jest jednak fakt, że swoisty ranking województw, który można byłoby uzyskać ze względu na 
pojemność wartościową wyglądałby podobnie, jak w przypadku pojemności ilościowej, zwłaszcza 
dla województw o największej atrakcyjności. Tak w jednym jak i w drugim najlepsze województwa 
zajmowałyby te same pozycje. Wyniki badania pojemności wartościowej są więc kompatybilne z ba
daniami pojemności ilościowej . 

WNIOSKI 

Anal izy wykonane przez autora skłaniają do wysunięcia wielu wniosków dotyczących obrazu mar
ketingowego segmentu odbiorców indywidualnych w Polsce oraz na jego podstawie określenia kie
runków prowadzenia działań rynkowych przez przedsiębiorstwa górnicze w stosunku do tej grupy 
klientów kopalń. 
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Najważniejsze z wniosków można sprowadzić do następujących sformułowań: 
- Marketing relacyjny może i powinien stać się użytecznym dla producenta węgla kamiennego zes

połem narzędzi oddziaływania na segment odbiorców indywidualnych, co zwłaszcza w pers
pektywie długoterminowej powinno poprawić jego zyskowność oraz konkurencyjność węgla ka
miennego jako naj tańszego i krajowego paliwa grzewczego. 

- Działania firmy górniczej w zakresie marketingu relacyjnego powinny opierać się na systemie 
badań rynku (analizy wielkości i pojemności segmentu oraz regionalnego zróżnicowania tych 
parametrów), określenia na ich podstawie strategii zróżnicowanego oddziaływania na rynek oraz 
późniejszej kontroli działań marketingowych. 

- Segment odbiorców indywidualnych należy uznać za strategiczną i rozwojową grupę klientów 
przedsiębiorstw górniczych. Wynika to z faktu, że wolumen wartościowy sprzedaży jest w przy
padku tego segmentu wyższy od wolumenu ilościowego a badania przytoczone w pracy pllka
zują, że aż 70% mieszkań w Polsce ogrzewanych jest w sposób lokalny. 

- Efektywną wielkość rynku w segmencie odbiorców indywidualnych można oszacować w Polsce 
na 7,76 mln gospodarstw domowych. 

- Najgroźniejszym konkurentem, węgla kamiennego jako paliwa do ogrzewania mieszkań jest gaz 
ziemny. Jego udziały w rynku są jednak kilkakrotnie mniejsze niż dla węgla. W przypadku pa
liw substytucyjnych należy zwrócić uwagę na znaczenie drewna, zwłaszcza w północnej Pol-.ce, 
gdzie jego ceny są naj niższe . 

- Segment odbiorców indywidualnych wykazuje bardzo duże zróżnicowanie regionalne ze wzglę
du na wielkość rynku. Najatrakcyjniejszym województwem pod kątem tego parametru jest wo
jewództwo mazowieckie (przede wszystkim prawobrzeżna Warszawa). Większe poziomy wiel
kości rynku wykazano w przypadku województw wschodniej i południowo-wschodniej Polski. 
Najmniejszą wielkość rynku stwierdzono w województwach północnej i zachodniej Polski. Przy
czyn tej sytuacji należy upatrywać w różnej historii (zabory, granice II Rzeczypospolitej , II woj
na światowa) poszczególnych części Polski. 

- Korzystając z sondażu telefonicznego określono średnie zużycie węgla w Polsce na gospodars
two domowe na 5 ton/sezon grzewczy. 

- Wysoką korelację z wynikami badań wielkości rynku wykazują poziomy pojemności i lościo

wej obliczane dla poszczególnych województw Polski. 
- Efektywną pojemność ilościową rynku w segmencie odbiorców indywidualnych można osza

cować w Polsce na 19793927 ton węgla kamiennego. 
- Najwyższe poziomy pojemności ilościowej w poszczególnych województwach stwierdzono w po

wiatach okołomiejskich, należących do większych aglomeracj i miejskich (dawne i obecne mias
ta wojewódzkie). Wysokie poziomy pojemności ilościowej w tych regionach są wynikiem więk
szego skupienia się zabudowy jednorodzinnej posiadającej piece lokalne na paliwa stałe w tzw. 
miastach satelitarnych oraz na obszarach wiejskich, położonych w okolicach dużych ośrodl--lJW 
miejskich. 

- Badania zróżnicowania pojemności wartościowej przedstawiają północną i zachodnią Polskę 
jako regiony o nieco większej atrakcyjności niż obliczona ze względu na pojemność ilościową 
(wyższe ceny węgla na składach węglowych dalej oddalonych od kopalń), lecz różnice te nie 
mają charakteru fundamentalnego. Poszczególne województwa znajdują się w rankingu atrak
cyjności określanej przez oba typy pojemnośc i na tych samych miejscach. 
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Complex Research of Market Demand on Coal 
in Segment of Individual Customers in Poland 

This paper presents concept of research of largeness and capacities of markets on coal in segment 
,lf individual customers in Poland, on authar investigative algorithm built, consistent with idea of 
relationship marketing. Authar has presented results of research of disparities of regionallargeness 
and capacities in these segments, showed regions with highest indicating and lowest market attrac
Liveness for producer of coal. In author's opinion presented results can present base of system of 
management and marketing planning for mining companies in segment of individual customers in 
Poland. lt is possible to take advantage them for determination of direction of correction's compe
t itiveness of co al relatively h ' ,lther heating fu eis. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Czesław Cyrnek 
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Zarządzanie projektami górniczymi przez 
Moduł Zarządzania Zadaniami w Systemie SZYK 

Kazimierz Fiatrawski 
COJG S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania merytoryczne i programistyczne opraco
wanego w COIG S.A. Modułu Zarządzania Zadaniami- Moduł MZZ w Systemie SZYK, realizu
jącego wspomaganie zarządzania projektami górniczymi. Podano ogólną konstrukcję Modulu, za
kres funkcjonalny jego zastosowań oraz wyniki jego pilotującego wdrażania w kopalniach węgla 
kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Rozwiązania informatyczne, Moduł MZZ, System SZYK. zarządzanie pro
jektami górniczymi 

l . WPROW ADZENIE 

Zarządzanie projektami jest to nowa metoda postępowania (ang. project management) polegająca 
na zastosowaniu wiedzy, . umiejętności, narzędzi oraz technik w działaniach realizowanych w pro
jekcie, w celu spełnienia wymagań danego projektu, co osiąga się za pomocą wyróżnionych pro
cesów: rozpoczęcia. planowania, realizacji, kontroli oraz zakończenia. W ramach tej metody w pra
cach objętych projektem uwzględnia się nieraz trudne do pogodzenia ze sobą uwarunkowania za
kresu, czasu, kosztów, ryzyka i jakości, różne potrzeby i oczekiwania użytkowników metody oraz 
określonych przez nich nieraz specyficznych wymagań [l]. Zakres i możliwości zastosowania me
tody zarządzania projektami jest bardzo szeroki, począwszy od poszczególnych obszarów działal
ności przedsiębiorstwa, po możliwość jej odniesienia również do zagadnień dotyczących wprowa
dzania zmian w organizacji firmy. 

Rolę i znaczenie wdrażania metody zarządzania projektami w przedsiębiorstwach przynależ
nych do sektora górnictwa węgla kamiennego przedstawiono w pracy [2]. Zdaniem autora pracy, 
stosowanie metody zarządzania projektami w kopalniach węgla kamiennego do zagadnień projek
tów inwestycyjnych, uruchamiania nowych ścian, przygotowania do eksploatacji nowych partii zło
ża, czy też wdrażania systemów informatycznych, jest problemem złożonym . Ta złożoność wynika 
nie tylko z faktu, że w metodzie zarządzania projektami zachodzi konieczność koordynacji realiza
cji wielu zadań przy potrzebie zaplanowania zastosowania odpowiednich zasobów i związanego 
z tym budżetu , oraz potrzeby pokonania wielu możliwych do pojawienia się przeszkód i trudności 
w realizacji projektu, ale również złożoność ta wynika ze specyfiki problematyki górniczej . Należy 
jednak podkreślić, że jakkolwiek projekty odnoszą się do różnych jednorazowych, z reguły niepow
tarzalnych przedsięwzięć i ich stopień złożoności bywa różny, to w odniesieniu do każdego pro
jektu stosuje się te same zasady, techniki i procedury dla przygotowania projektu i kontroli jego rea
lizacji. Autor pracy zwraca uwagę na szczególną rolę, jaka w całym procesie zarządzania projek
tami przypada kierownikowi projektu. Aby tą funkcję kierownik projektu mógł sprawnie wykony-
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wać, a zadania mogły być realizowane w terminie w ramach przyznanego budżetu i cel projektu 
zostałby osiągnięty zgodnie z ustalonymi wymaganiami, musi być on dobrze przygotowany do peł
nienia tej funkcji oraz posiadać zakres wiedzy i umiejętności, wykraczające poza obszar merytory
czny zagadnienia objętego projektem. W pracy [l] wymienionych zostało dziewięć obszarów wie
dzy o zarządzaniu projektami, które winien znać kierownik projektu, aby mógł prawidłowo spra
wować swą funkcję. Są to obszary zarządzania : integracją projektu, zakresem projektu, czasem w pro
jekcie, kosztami projektu, jakością w projekcie, zasobami ludzkimi w projekcie, komunikacją w pro
jekcie, ryzykiem w projekcie, zamówieniami w projekcie. Obok znajomości zagadnień dotyczą
cych powyższych obszarów, ważnym też jest, aby kierownik projektu znał również związki pro
jektu z innymi dziedzinami zarządzania. Również wymagane jest, aby pewien zasób wiedzy w za
kresie zarządzania projektami posiadali członkowie kierownictwa przedsiębiorstwa, podejmujący 
decyzje w zakresie wdrażania tej metody w przedsiębiorstwie. 

W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne Modułu Zarządzania Zadaniami -Moduł 
MZZ, jakie opracowane zostały w ramach Systemu SZYK [3] dla wspomagania zarządzania pro
jektami w kopalniach węgla kamiennego, wraz z uzyskanymi wynikami z ich wdrażania w pilo
tujących kopalniach węgla kamiennego (4] . 

2. KONSTRUKCJA BUDOWY ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY MODUŁU 

Wspomagający zarządzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego Moduł Zarządzania Zada
niami - Moduł MZZ, jest merytorycznie i programistycznie powiązany z Zintegrowanym Syste
mem Wspomagającym Zarządzanie- Systemem SZYK, wchodząc w jego skład. Zadaniem Modu
łu MZZ jest wspomaganie zarządzania projektami górniczymi, począwszy od fazy planowania (przy
gotowania wstępnego budżetu) poprzez harmonogramowanie (zaplanowanie czasu realizacji) , aż 
po monitorowanie i nadzór realizacji zadań. Obszary działań Modułu MZZ w górnictwie węgla ka
miennego to: inwestycje, produkcja, remonty, likwidacja i inne jak serwis, usługi. Podstawowym 
elementem obserwacji w Module MZZ jest zadanie o różnym stopniu złożoności, a poprzez hierar
chiczne powiązania zadań obserwuje się wyższy szczebel systematyki, jakim jest przedsięwzięcie 
objęte projektem. Przykładami zadań w Module MZZ z zakresu działalności kopalń są np.: w in
westycjach- zadanie inwestycyjne i modernizacyjne związane z realizacją robót górniczych, budo
wlano-montażowych względnie zadania zakupowe, w remontach - remont kombajnu, likwidacji -
likwidacja wyrobiska ścianowego, w serwisie - serwis kompleksu ścianowego, itp. W ramach za
dań wyróżnia się jego składniki, którymi są zlecenia, będące podstawowym obiektem planisty
cznym i księgowo-rozliczeniowym Modułu MZZ, posiadające przypisany największy i najbardziej 
szczegółowy zakres informacji o realizowanym przez zlecenie procesie w ramach obszaru objętego 
zadaniem. Poprzez informacje przypisane do zleceń rozlicza się i obserwuje zadania, a następnie 
przedsięwzięcie i cały projekt. Przykładami zleceń w Module MZZ w działalności kopalń węgla 
kamiennego są: w działalności inwestycyjnej -obiekt inwestycyjny, w działalności produkcyjnej -
ściana, chodnik, w remontach - zlecenie remontowe, w serwisie - zlecenie serwisowe, a wszystkie 
te zlecenia są wyróżnione i obserwowane w rozliczeniach księgowo-finansowych i kosztów reali
zowanych przez System SZYK, jako dotychczasowe obiekty (rejony) rozliczeniowe. Wyróżnione 
w Module MZZ zlecenia, poprzez swój zakres i identyfikację pełnią również funkcje łącznika (in
tegratora) pomiędzy Modułem, a wyróżnionymi w Systemie SZYK innymi modularni dziedzino
wyroi, odnośnie przypisywania do zlecenia niezbędnych dla jego realizacji zasobów, kosztów zwią
zanych z realizacją zlecenia, powiązania z umowami, zapotrzebowaniem na środki (maszyny, urzą
dzenia, materiały) . Oznacza to, że zlecenie stanowi składową repozytorium całego Systemu SZYK. 

Przyjęte w Module MZZ powi ązania umożliwiają zbudowanie wzajemnej relacji pomiędzy ele
mentami projektu, jakimi są zlecenie, zadanie, przedsięwzięcie . Ponadto powiązania te stanowią 
podstawę do zbudowania harmonogramu realizacji projektu oraz przeprowadzania analizy wpływu 
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zmian czasu realizacji poszczególnych elementów na czas realizacji całego projektu, poprzez dyna
micznie budowany wykres Gantta na podstawie zależności czasowych oraz związków pomiędzy 
zadaniami. 

Schemat ideowy konstrukcji Modułu Zarządzania Zadaniami - Moduł MZZ pokazano poniżej 
na rysunku l . 
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Rys. l. Schemat ideowy konstrukcji Modułu Zarządzania Zadaniami 
Figure l. Schematic diagram o f stmcture o f Lhe Module for Tasks Managing 

3. ZAKRES INFORMACJI PRZYPISYWANY DO ZLECENIA JAKO OBIEKTU 
PLANISTYCZNO-ROZLICZENIOWEGO MODUŁU MZZ 

Ze względu na pełnione przez zlecenie w Module MZZ funkcje podstawowego obiektu planistycz
no-rozliczeniowego jest ono opisane: 
- klasyfikatorem dziedzinowym, ustalającym kompetencje merytoryczne do zajmowania się danym 

rodzajem zlecenia, związane ze strukturą organizacyjną bądź procesową przedsiębiorstwa np.: 
inwestycje, gospodarka remontowa, przygotowanie produkcj i, produkcja, usługi, serwis, oraz 
inne rodzaje działalności definiowane przez użytkownika; 

- klasyfikatorem księgowym, decydującym o sposobie klasyfikacji i rozliczenia kosztów zlecenia 
w księgach rachunkowych, opisanych jako miejsce powstania nakładów dla zleceń inwestycyj
nych i modernizacyjnych lub kosztów dla zleceń z innych obszarów działalności. 
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Ponadto, każde zlecenie zawiera odpowiedni zestaw przypisanych mu informacji, stanowiących 
charakterystykę zlecenia. 

Ważniejsze informacje z nich to: 
- unikalny symbol , krótka nazwa, podstawa realizacji zlecenia (plan PTE, umowa); 
- strony realizujące zlecenie: zleceniodawca, odpowiedzialny za wydanie zlecenia, zleceniobior-

ca, odpowiedzialny za odbiór zlecenia zakończonego; 
- symbol procesu (dawniej stanowiska kosztów); 
- produkt zlecenia, np. obiekty inwestycyjne, półprodukty, własne i obce usługi związane z utrzy-

maniem ruchu zakładu, towary i usługi podlegające sprzedaży, itp.; 
- miejsce pracy, w którym będzie realizowane zlecenie; 
- obiekt jako pozycja majątku trwałego. na którym wykonywane jest zlecenie np. kombajn, wy-

robisko, itp .; 
- planowany budżet zlecenia, rozumiany jako suma zaangażowanych, planowanych kosztów bez

pośrednich, stanowiąc sumę wykazanych kosztów zasobów lub wartość od niej większą o okreś
lony próg rezerwy; gdy brak specyfikacji zasobów, budżet może być określony jako szacunko
wa sumaryczna wielkość dla całego zlecenia lub jako suma szacunkowych, wyspecyfikowa
nych kosztów rodzajowych; 

- zaangażowane planowane koszty poszczególnych zasobów oraz rzeczywiste poniesione koszty 
zadekretowane na zlecenie, zgodnie z przyjętym układem rodzajowym kosztów; 

- okres realizacji zlecenia planowany i rzeczywisty (data od, data do); 
- zadania związane (poprzednie, następne) z zadaniem, w ramach którego jest realizowane zlece-

nie w znaczeniu sekwencji zdarzeń w grupie zleceń oraz poprzednik w znaczeniu przyporząd
kowania do grupy zleceń; 

- załączniki - specyfikacja dokumentów i linki do podpiętych dokumentów elektronicznych, np. 
kosztorysów, rysunków, protokołów odbioru, itp., umiejscowionych w odrębnym repozytorium; 

- status zlecenia (zadania) ,słownik systemowy, przykładowa implementacja. 
Moduł Zarządzania Zadaniami MZZ został opracowany jako narzędzie dające możliwość mo

nitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro, w dowolnej jego fazie roz
liczenia zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym. Rozbudowana kla
syfikacja i parametryzacja Modułu pozwala prowadzić monitoring realizacj i zadań z różnych ob
szarów działalności firmy, tj. inwestycji, remontów, serwisu, usług, likwidacji, produkcji. Moduł MZZ 
stwarza podstawy dla kontroli przebiegu realizacji planu, usprawnia i ułatwia rozliczanie zakończo
nych zadal'l. Duży nacisk polożono na dostosowanie Modułu do zasad monitorowania inwestycji 
prowadzonych w ramach Funduszu Spójności związanym z dotacjami unijnymi . 

4. FUNKCJEREALIZOWANE PRZEZ MODUŁ ZARZĄDZANIA ZADANIAMI 
MODUŁMZZ 

Moduł Zarządzania Zadaniami -Moduł MZZ w zakresie wspomagania zarządzania projektami gór
niczymi realizuje następujące funkcje: 
- usprawnienie nadzoru nad realizowanym projektem poprzez ujednolicenie zasad postępowania 

w zakresie planowania i monitorowania realizacji zadań za pomocą zlecenia; 
- klasyfikacja i parametryzacja projektów, przedsięwzięć, zadań i zleceń (obiektów) w różnych 

obszarach działalności; 

- obsługa planu w szerokim zakresie tematycznym i czasowym, różne scenariusze planistyczne; 
zdefiniowanie zadań, zlecel'l oraz powiązanie ich z modułami i kompleksami Systemu SZYK: 
Modułem Aktywa Trwałe i Finansowe, Kompleksem Logistyki Materiałowej, Modułem Rejes
tru Umów, Modułem Kartoteka Strukturalno-Organizacyjna, Modułem Centralna Kartoteka Kan-
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trahentów, Kompleksem Zatrudnieniowo-Płacowym, Modułem Dyspozytor, Modułem Gospo
darka Maszynami i Urządzeniami Górniczymi; 

- kontrola budżetu zadań, zleceń roboczych, kosztorysów własnych, umów - powiązanie z Mo
dułem Rejestru Umów Systemu SZYK; 

- kontrola kosztów do poniesienia i poniesionych na zadaniach, ~leceniach - powiązanie z mo
dułami i kompleksami Systemu SZYK: Modułem Obsługi Zakupu i Sprzedaży, Modułem Ak
tywa Trwałe i Finansowe, Kompleksem Zatrudnieniowo-Płacowym, Modułem Rozliczania Ko
sztów, Modułem Gospodarki Materiałowej; 

- rozliczanie prowadzonych zadań pod względem finansowym i rzeczowym; 
- generowanie zapotrzebowania materiałowego w zakresie potrzeb operatywnych - powiązanie 

z Modułem Gospodarka Materiałowa Systemu SZYK; 
- rejestracja i rozliczanie źródeł finansowania zadań; 
- naliczanie i podział różnic kursowych, naliczanie i podział odsetek od kredytów; 
- rejestracja protokołu odbioru technicznego, przekazania do użytkowania; 
- tworzenie załącznika do dowodu OT zawierającego szczegółową specyfikację dokumentów na-

kładowych, itd. oraz tworzenie dowodu OT; 
- przekazanie dowodu OT do Modułu Aktywa Trwałe i Finansowe Systemu SZYK; 
- generowanie zwiększeń, względnie zmniejszeń do dowodu OT; 
- archiwizacja dokumentów uczestniczących w procesie zarządzania zadaniami. 

5. AKTUALNY STAN PRAC NAD MODUŁEM MZZ 

Moduł Zarządzania Zadaniami - Moduł MZZ, wspomagający zarządzanie projektami górniczymi, 
w zakresie swych podstawowych rozwiązań jest aktualnie pilotująco wdrażany w trzech zakładach 
górniczych: 
- Zakładzie Górniczym Kopalnia "Bobrek-Centrum" w Bytomiu, 
- Zakładzie Górniczym Kopalnia ,,Piast" w Bieruniu, 
- Zakładzie Górniczym Kopalnia "Anna-Rydułtowy" w Rydultowach. 

Zgłaszane podczas wdrażania uwagi i propozycje odnośnie rozwiązań Modułu MZZ i realizo
wanych przez niego funkcji są na bieżąco, po ich weryfikacji przez użytkowników i zespół autor
ski , uwzględniane w Module. Aktualnie realizowane prace nad Modułem MZZ są ukierunkowane 
głównie na uwzględnienie w nim dalszych zagadnień dotyczących : 

stworzenia repozytorium dokumentacji związanej z postępowaniem prowadzonym np. przy za
kupie gotowych dóbr inwestycyjnych, uruchomieniu procedury przetargowej na wykonanie róż
nego rodzaju usług, itp., repozytorium to skróci kilkakrotnie czas na przygotowanie postępowa
nia, a ponadto będzie zawierało dokumenty skanowane jak również dokumenty edytowalne utwo
rzone dowolnym programem Microsoft Office, dokumenty te będą przechowywane w zasobach 
bazy danych Modułu MZZ; 

- zarządzanie zadaniami rozliczanymi w czasie, które nie posiadają wyspecyfikowanych zasobów 
do ich realizacji, natomiast mają istotny wpływ na realizację zadań budżetowanych; 

co znacznie rozszerzy zakres funkcjonalnych zastosowań tego Modułu. 

6. EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA MODUŁU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI
MODUŁUMZZ 

Krótki okres pilotującego wdrażania rozwiązań Modułu Zarządzania Zadaniami - Moduł MZZ, 
wspomagającego zarządzanie projektami górniczymi, uniemożliwia podanie pełnych efektów eko-
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nomiezna-organizacyjnych wynikających z jego wdrożenia. Można jedynie wskazać na źródła tych 
efektów, a ważniejsze z nich to umożliwienie użytkownikowi: 

Sprawowanie kontroli nad realizowanym projektem, od momentu jego wyboru jako projektu 
najkorzystniejszego, poprzez: 
• kontrolę realizacji rzeczowej projektu - monitorowanie wykonania produktów oraz odbiór 

w czasie realizacji projektu; 
• kontrolę realizacji finansowej projektu w zakresie - monitorowania nakładów ponoszonych 

dla projektów (zadań) inwestycyjnych oraz kosztów dla pozostałego rodzaju działalności np.: 
usługi, remonty, serwis. likwidacja, gwarancja i inne rodzaje dzialalności zdefiniowane przez 
użytkownika; 

• kontrolę harmonogramu realizacji zadań oraz wpływu odchyleń od założonego planu rea
lizacji na wykonanie calego projektu; 

• weryfikację rzeczywistej realizacji z planowaną poprzez controlling operacyjny ukierunko
wany na kierownictwo lokalne oraz controlling strategiczny, ukierunkowany na kierownic
two naczelne; 

• tworzenie planów kroczących z zachowaniem poprzednich wersji planów dla celów contro
lingowych, w wyniku niezbędnych jego korekt, np. z powodu nie wykonania planu rzeczo
wego lub finansowego projektu; 

• kontrolę realizacji umów. 
Usprawnienie zarządzania zadaniami wchodzącymi w skład projektu poprzez dostarczenie na
rzędzi informatycznych, umożliwiających na bieżąco analizę sytuacji finansowej i rzeczowej 
prowadzonych rodzajów działalności (inwestycja, remont, awaria, usługa). 

- Dostarczenie narzędzi usprawniających proces budżetowania, w tym dopływ operatywnych in
formacji potrzebnych dla optymalnego gospodarowania dysponowanymi zasobami firmy. 
Zastąpienie wielu aplikacji informatycznych (np. Excell, Microsoft Project) jednym zintegro
wanym systemem bazodanowym. 
Integrację informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania firmy, w tym z róż
nych modułów dziedzinowych Systemu SZYK, w jednolitym środowisku i ich udostępnienie 
określonym osobom, zgodnie z planem praw dostępu. 

Ujednolicenie komputerowej ewidencji realizacji zadań we wszystkich jednostkach, w przy
padku struktury organizacyjnej wielozakładowej. 

- Przyśpieszenie dostępu do wszystkich danych źródłowych jak i wynikowych. 
- Stały dostęp do danych z okresów poprzednich i bieżących. 

Możliwość przeglądania informacji zapisanych w systemie w bardzo szerokich przekrojach. 
Zminimalizowanie ilości zestawień wykonywanych ręcznie na rzecz zestawie!'! i raportów two
rzonych komputerowo, a tym samym zmniejszenie pracochłonności prac planistycznych i ana
lityczno-rozliczeniowych. 
Przeprowadzanie bieżących analiz poprzez zastosowanie kryteriów wyboru wybranych zagadnień. 

- Tworzenie sprawozdań zbiorczych z wybranej jednostki organizacyjnej lub wszystkich jedno
stek łącznie . 

- Sporządzanie sprawozdawczości lokalnej i nadrzędnej. 

WNIOSKI 

Zarządzanie projektami polegaj ące na umiejętnym zastosowaniu wiedzy oraz nowoczesnych tech
nik i narzędzi do wspomagania działań realizowanych w projekcie jest nowoczesną metodą, która 
potwierdziła wstępnie swą przydatność w zarządzaniu projektami w sektorze górnictwie węgla ka
miennego. 
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Uzyskane dotychczas wyniki i doświadczenia z pilotującego wdrażania Modułu Zarządzania Za
daniami -Modułu MZZ w trzech Zakładach Górniczych, potwierdziły słuszność przyjętych w kon
strukcji Modułu założeń merytorycznych, jak też realizowanych przez moduł funkcji. 
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Management of Mining Projects by Means of the Module 
for Tasks Marraging in SZYK System 

In current paper there were presented fac tual and programming solutions of the Module for Tasks 
Managing (pol. MZZ- Moduł Zarządzania Zadaniami) in SZYK System, which supports manage
ment of mining projects, which was created at COIG S.A. General structure of the Module, func
tional range of i ts application and the results of i ts pilot implementation in coal mines were also de
scribed. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Informatyczne wspomaganie procedur sprzedaży węgla 
i kontaktów z klientami na przykładzie 
Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS 

Wiesław Kraus 
COIG S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono internetowy system informatyczny o nazwie Portal 
Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS, wdrożony w KHW S.A. dla celów organizowania współpracy 
z siecią autoryzowanych sprzedawców węgla. Przedstawiono m.in. zarządzanie za pomocą portalu 
e-AS dokumentacją handlową (umowa roczna, zamówienie kwartalne, zlecenie sprzedaży) wraz ze 
stosowaniem wystawiania elektronicznego upoważnienia na odbiór węgla oraz kwalifikowanego 
podpisu cyfrowego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Internetowy system informatyczny Portal e-AS, autoryzowana sieć sprze
dawców węgla, zarządzanie dokumentacją handlową, kwalifikowany podpis cyfrowy 

l. WPROW ADZENIE 

Od ponad 10 lat we wszystkich kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. eksploatowa
ny jest system informatyczny ZBYT WĘGLA, autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnic
twa S.A., obsługujący całokształt zagadnień związanych z ekspedycją i sprzedażą węgla. Eksploa
towany na kopalniach KHW S.A. system ZBYT WĘGLA działa w integracji z systemami informa
tycznymi, obsługującymi inne sfery działalności kopalń oraz zasila danymi centralne systemy w Za
rządzie KHW S.A. służące analizie i raportowaniu. Zarząd KHW S.A. uznał, że niezbędnym czyn
nikiem umożliwiającym skuteczną konkurencję na rynku jest wykorzystanie zewnętrznych sieci in
formatycznych w obsłudze kontrahentów [1). W związku z powyższym zdecydował o wzbogace
niu eksploatowanego systemu ZBYT WĘGLA o rozwiązania działające za pośrednictwem Interne
tu, by za ich pomocą współpracować z klientami. Skutkiem tej decyzji stosowany jest przemysło
wo od pięciu lat na serwerze internetowym COIG S.A. Portal Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS, 
który służy KHW S.A. do konsolidacji sieci autoryzowanych sprzedawców węgla, rozlokowanych 
na terenie całego kraju. Obecnie użytkownikami Portalu e-AS są pracownicy: 194 firm autoryzowa
nych sprzedawców wegla, kopalń KHW S.A., Biura Zarządu KHW S.A. oraz firmy Katowicki Wę
giel Sp. z o.o. 

W niniejszym referacie przedstawiono rolę Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS, jako 
narzędzia wspomagającego procedury sprzedaży węgla i kontakty z klientami. 

2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA ROZWIĄZAŃ 

Zakres funkcjonalny rozwiązań Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS obejmuje następujące 
zagadnienia związane ze sferą sprzedaży węgla: umowa roczna, zamówienia kwartalne. awizacja 
tygodniowa, upoważnienia na odbiór węgla, raportowanie, słupy ogłoszeniowe . 
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2.1. Umowa roczna 

Portal e-AS, wspomagając procedury sprzedaży węgla zawiera w sobie szereg rozwiązm1, które słu
żą przetwarzaniu dokumentacji handlowej . Jedną z takich dokumentacji handlowych jest umowa 
roczna. 

KHW S.A. co roku zawiera umowy ze wszystkimi autoryzowanymi sprzedawcami węgla. w któ
rych następuje wzajemne zobowiązanie z jednej strony do dostawy, z drugiej do odbioru węgla w ok
reślonych ilościach, sortymentach i poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego. W Portalu 
e-AS następuje rejestracja danych z zawartych umów, które mają kluczowe znaczenie, gdyż na nich 
opierają się dalej opisane rozwiązania awizacji, zamówień i upoważnień. Przyjęto, że jedynymi upraw
nicmymi do rejestracji tych danych są pracownicy Katowickiego Węgla Sp. z o.o., która to firma 
pełni funkcję koordynatora procesów biznesowych zachodzących pomiędzy KHW S.A., a auto
ryzowanymi sprzedawcami węgla. 

Zarejestrowana przed rozpoczęciem nowego roku umowa roczna podlega zmianom. W przy
padku, gdy kopalnie dysponują dodatkową podażą węgla, lub przeciwnie, nie mogą zapewnić umó
wilmych wielkości dostaw, mogą w porozumieniu z Biurem Zarządu KHW S.A. i z poszczegól
nymi autoryzowanymi sprzedawcami węgla, wnosić o zmianę zapisów w umowie. Portal e-AS za
wiera w tym zakresie rozwiązanie służące do rejestracji zmian w umowie rocznej, a jedynymi użyt
kownikami uprawnionymi do rejestracji zmian w umowie rocznej są również pracownicy Kato
wickiego Węgla Sp. z o.o. 

Wszyscy użytkownicy Portalu e-AS mają dostęp do raportów prezentujących dane o wielkoś
ciach zawartych w umowie, o korektach do umów i realizacji umów określonej w oparciu o bazę da
nych Portalu e-AS zasilaną danymi z kopalń. Dostęp do danych jest selektywny, tzn. każdy z użyt
ko\\'ników ma dostęp tylko do swoich danych. 

2.2. Zamówienia kwartalne 

Umowa roczna jest rejestrowana w Portalu e-AS, po jej faktycznym przyjęciu i podp~saniu w tra
dycyjny sposób przez autoryzowanego sprzedawcę węgla i przedstawicieli dostawcy węgla. W opar
ciu o umowę roczną autoryzowany sprzedawca węgla składa kwmtalne zamówienia na odbiór węg
la. które w chwili obecnej są dokumentami elektronicznymi z kwalifikowanym cyfrowym podpi
sem. 

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 wraz z dokumentami wykonaw
czymi zrównała ważność tradycyjnego podpisu ręcznego z dokumentem podpisanym elektronicz
nie. Od czerwca 2006 roku KHW S.A., za pośrednictwem Portalu e-AS, rozpoczął przyjmowanie 
za111ówień w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem cyfrowym, a zamówienia na czwar
ty ~wartał 2006 przyjmował wylącznie w tej formie. Obecnie każdy autoryzowany sprzedawca węg
la posiada zestaw do podpisu cyfrowego, na który składają się: karta kryptograficzna, czytnik kart 
oraz oprogramowanie. 

Zamówienie, zanim zostanie przyjęte do realizacji, podlega procesowi kontroli i akceptacji. Skła
danie zamówienia rozpoczyna się u autoryzowanego sprzedawcy węgla, który rejestruje zamówie
nie oraz podpisuje je cyfrowo przy użyciu karty kryptograficznej. Do podpisywania służy specjalne 
oprogramowanie opracowane w COIG S.A., na które składają się komponenty oprogramowania tirm 
PWPW Sigillum, Microsoft oraz własne COIG S.A. Powyższe oprogramowanie działa w komuni
kacji z Portalem e-AS, zapewniając zgodność danych podpisywanego dokumentu z zawartością ba
zy danych oraz realizuje operacje służące zapisywaniu dokumentów w bazie danych. 

Pierwszym ogniwem, które dokonuje weryfikacji podpisanego cyfrowo zamówienia, jest pru
ccmnik Katowickiego Węgla Sp. z o.o. Pracownik ten zwany "prowadzącym" sprawuje opiekę nad 
przydzieloną mu grupą autoryzowanych sprzedawców węgla. Portal e-AS poprzez odpowiednią fun
kcję dostarcza mu wszystkie zamówienia, które zostały podpisane przez autoryzowanych sprzedaw
ców węgla należących do jego grupy. ,,Prowadzący" weryfikuje treść zamówienia, a w oparciu o od-

690 



powiednie mechanizmy programowe dopisuje kolejne dane. Ostatecznie, "prowadzący" może za
mówienie przyjąć, zmienić lub odrzucić. Wszystkie zamówienia zweryfi kowane przez "prowadzą
cych" są kontrolowane przez ich przełożonych, a następnie podpisywane cyfrowo przez Prezesa 
Katowickiego Węgla Sp. z o .o. lub jego prokurentów. 

Podpisanie dokumentu wymaga wykonania szeregu czynności polegających na wybieraniu od
powiednich opcji programu oraz wprowadzenia pinu karty kryptograficznej. Cała ta operacja trwa 
około 2-3 minut, a złożenie podpisów cyfrowych na setkach zamówień, które dziennie wymagają 
podpisania przez Prezesa Katowickiego Węgla Sp. z o.o. wydaje się niewykonalne. Wychodząc 
naprzeciw tej potrzebie opracowano w COIG S.A. oprogramowanie, za pomocą którego można pod
pisywać dowolnej wielkości zestaw dokumentów, przy jednorazowym wprowadzeniu pinu i innych 
czynności obsługi programu. 

Zamówienie podpisane w Katowickim Węglu Sp. z o.o. jest w następnej kolejności obsługi
wane w kopalni, gdzie przechodzi przez cztery stanowiska pracy: pracownik działu marketingu, 
pracownik windykacji, kierownik marketingu, dyrektor kopalni lub jego prokurent. Dyrektor n)w
nież składa kwalifikowany podpis cyfrowy i dopiero w tym momencie zamówienie jest przyjęte do 
realizacji. 

Portal e-AS dostarczając do kolejnych osób zamówienie realizuje funkcję, która jest typowa dla 
systemu obiegu dokumentów. Specyfika tego rozwiązania w tym zakresie polega jednak na tym. że 
nadawca nie decyduje, kto będzie kolejnym odbiorcą dokumentu, tylko Portal e-AS sam wyznacza 
kolejność osób i ról. 

Ostatnim etapem przetwarzania zamówienia jest dokonanie na jego podstawie automatycznego 
wpisu do bazy systemu ZBYT WĘGLA właściwej kopalni. Podczas tej operacji z jednego zamó
wienia, które może dotyczyć kilku sortymentów węgla, zakładanych jest kilka kwartalnych zleceń 
sprzedaży. 

2.3. A wiz.acja tygodniowa 

W celu uporządkowania procesu odbioru węgla przewożonego transportem samochodowym, ko
palnie KHW S.A. stosują tzw. awizację, która polega na wzajemnym uzgodnieniu pomiędzy klien
tami a kopalniami sortymentów i tonażu węgla przeznaczonego do odbioru przez poszczególnych 
klientów. 

Najpóźniej do wtorku tygodnia poprzedzającego uzgodnione odbiory węgla, autoryzowany sprze
dawca węgla za pomocą tabeli tworzonej przez Portal e-AS informuje kopalnie o zamiarze odbioru 
określonych sortymentów i tonaży. Portal e-AS tworzy tabelę na podstawie zapisów w umowie ro
cznej, a w niej znajdują się w poszczególnych wierszach sortymenty węgla, przeznaczone w umo
wie rocznej na miesiąc, do którego należy awizowany tydzień . Jeżeli tydzień znajduje się na prze
łomie dwóch miesięcy, to Portal e-AS buduje tabelę z sortymentów obydwu miesięcy . Poszczegól
ne kolumny tabeli reprezentują kolejne dni tygodnia, w których autoryzowany sprzedawca w~gla 
wpisuje tonaże oraz dodatkowo ilość samochodów, jakie ma zamiar wysłać po odbiór węgla. W dal
szych kolumnach tabeli znajdują się dane tonażowe i procentowe, które informują go o realizacji 
odbiorów w awizowanym miesiącu i kwartale. 

Od środy do piątku w tygodniu poprzedzającym odbiory, kopalnie potwierdzają dane wprowa
dzone przez autoryzowanych sprzedawców węgla i wprowadzają konieczne korekty. Kopalnia pra
cuje na identycznych tabelach jak autoryzowany sprzedawca węgla, a różnica polega jedynie na 
i lości tabel. Autoryzowany sprzedawca węgla wypełnia tyle tabel, ile jest kopalń , z których ma 
przydzielone odbiory węgla w umowie rocznej, a kopalnie mają tyle tabel, ilu jest autoryzowanych 
sprzedawców węgla, którzy zgłosili odbiory węgla na opracowywany tydzień. Kopalnia dysponuje 
ponadto podsumowaniami, które pozwalają jej na zbilansowanie tonażu w poszczególnych sorty
mentach na poszczególne dni tygodnia, przy czym kopalnia powinna otrzymać sumy zgodne z pla
nem podaży węgla na poszczególne dni. Ze względów praktycznych proces uzgodnień odbywa się 
tylko w dwóch krokach, a wielkości przyjęte przez kopalnie uznaje się za ostateczne. 
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2.4. Upoważnienia na odbiór węgla 

Upoważnienie jest dokumentem wystawianym przez autoryzowanego sprzedawcę węgla, zaświad
czającym, że kierowca odbiera w jego imieniu określony tonaż węgla. Przed czterema laty upoważ
nienia miały formę papierową, co powodowało, że zdarzały się przypadki kradzieży, fałszowania i po
wielania upoważnień. Fostanowiono zatem wprowadzić upoważnienie elektroniczne, które można 
opisać jako informację wprowadzaną do Portalu e-AS, jednoznacznie identyfikującąjej nadawcę, 
kierowcę i jego pojazd oraz określającą tonaż i sortyment, do którego odbioru upoważnia. 

Upoważnienie wystawia autoryzowany sprzedawca węgla, wykonując kilka prostych czynności 
za pomocą przygotowanego w Portalu e-AS formularza. Upoważnienia działają w powiązaniu z da
nymi zawartymi w awizacji i z danymi zawartymi w zleceniach sprzedaży, przy czym upoważ
nienie można wystawić tylko wówczas, gdy autoryzowany sprzedawca węgla ma na kopalni otwar
te zlecenie sprzedaży. Portal e-AS ponadto sprawdzi, czy zlecenie nie jest już zrealizowane, ob
liczając w tym celu różnicę pomiędzy tonażem przyjętym w zamówieniu, a sumą tonażu odebra
nego, ustaloną na podstawie danych o sprzedaży pobieranych codziennie z kopalń. Portal e-AS nie 
dopuści do wystawienia upoważnienia na zlecenie już zrealizowane, tym samym wykonana zosta
nie istotna operacja wspomagająca służby kopalni w zakresie kontroli tonażowej realizacji zlecet'l. 
Portal e-AS kontroluje upoważnienia z awizacją zatwierdzoną przez kopalnie, przy czym upoważ
nienia wystawia się z dowolnym wyprzedzeniem, ale ważność ich dotyczy jednego wskazanego 
przez autoryzowanego sprzedawcę węgla dnia. W tym celu sprawdza się, czy na dzień ważności 
upoważnienia jest zatwierdzona przez kopalnię awizacja oraz, czy suma tonażu upoważnień wysta
wionych na ten dzień nie przewyższa tonażu ustalonego w awizacji. Pomimo braku awizacji Portal 
e-AS zezwoli na wystawienie upoważnienia, ale zakomunikuje o nieprawidłowości wystawiające
mu oraz informacja ta znajdzie się w odpowiednich raportach dla Zarządu KHW S.A. 

Po wprowadzeniu upoważnienia do bazy danych i podpisaniu go, Portal e-AS nadaje upoważ
nieniu numer i generuje sześcioznakowy PIN, który przekazywany jest kierowcy. Kierowca nie mu
si kontaktować się bezpośrednio z wystawiającym upoważnienie, ponieważ Portal e-AS wysyła SMS 
do telefonu komórkowego kierowcy. 

Upoważnienia podpisywane są elektronicznie, a rozwiązanie w powyższym zakresie powstało, 
zanim pojawiły się w Polsce centra dystrybucji podpisów kwalifikowanych opartych o karty kryp
tograficzne. W firmie COIG S.A. opracowano oprogramowanie, które realizowało podpis elektro
niczny nie w oparciu o kartę kryptograficzną, ale w oparciu o certyfikaty wydawane poszczegól
nym pracownikom firm autoryzowanych sprzedawców węgla. Pracownicy zwracają się poprzez 
Portal e-AS o wydanie certyfikatu i otrzymując go wprowadzają do Portalu e-AS hasło, które sami 
ustalają. Osoba posiadająca certyfikat może podpisywać upoważnienia. 

Upoważnienie zapisywane jest w bazie danych w tablicach, do których kopalnie mają dostęp 
"on-line", co oznacza, że upoważnienie wystawione w Portal e-AS jest natychmiast widoczne we 
właściwej kopalni. Kierowca przyjeżdżając na kopalnię po odbiór węgla, przedstawia trzy infor
macje: numer upoważnienia, PIN i numer zlecenia sprzedaży. Pracownik kopalni wprowadza przed
stawione informacje do systemu sprzedaży ZBYT WĘGLA, który wyświetla na ekranie wszystkie 
informacje dotyczące przedstawionego upoważnienia. Są to dane o kierowcy: imię, nazwisko, nu
mer dowodu, numer PESEL, dane o pojeździe: numer rejestracyjny pojazdu i naczepy (lub przy
czepy), dane o towarze: sortyment, tonaż. Pracownik kopalni sprawdza zgodność danych wyświe
tlonych na ekranie ze stanem faktycznym, który ustala na podstawie przedstawianych przez kie
rowcę dokumentów. 

Dla zapewnienia nienaruszalności danych zawartych w upoważnieniu, do jego podpisu została 
użyta funkcja szyfrująca, z której korzystają serwisy bankowości elektronicznej. Funkcja ta ma cha
rakter jednokierunkowy, co oznacza, że niemożliwe jest odczytanie informacji, która została prze
tworzona przez tę funkcję. Jedyną metodą weryfikacji danych jest utworzenie drugi raz wyniku fun
kcji szyfrującej i dokonanie porównania wyników. Jeśli wynik nie jest identyczny oznacza to, że 
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nastąpiła ingerencja w dane. Jakakolwiek zmiana w upowaznieniu po jego podpisaniu skutkuje ko
munikatem błędu podczas procesu rejestracji kierowcy w systemie ZBYT WĘGLA, co oznacza, ze 
niemozliwe jest sfałszowanie podpisanego upowaznienia. Na rysunku l przedstawiono w formie 
schematu omówiony powyzej proces obsługi upowaznienia elektronicznego. 

/_. .. - F;;~~ , --~ 
/ a.utoryzowancgo \ 
! sprzedDwcy ) 
i ; 
i i 

. i 
i Autoryzowany 
\ sprzedowca ' 

'-._.._ ____________ __/ 

Legendo' 

wystawfanie upoważnienia 

- SMS d id kierowcy 

- kontrola upoważnienia. 

Rys. l. Schemat procesu obsługi upoważnienia elektronicznego 
Figure L Outline o f service o f the electronic authorization to collection 

Zastosowane w Portalu e-AS upowaznienia elektroniczne wyeliminowały negatywne cechy upo
waznień papierowych, przy czym upowaznienia nie mozna odstąpić innej osobie, nie mozna zgu
bić, czy zniszczyć, nie mozna powielić. 

2.5. Raportowanie 

Bardzo istotnym rozwiązaniem funkcjonującym w ramach Portal e-AS jest grupa funkcji służących 
raportowaniu sprzedaży węgla. W oparciu o zgromadzone dane, które codziennie przenoszone są 
z eksploatowanego na kopalniach systemu ZBYT WĘGLA do bazy danych Portalu e-AS, oferowa
na jest usługa raportowania. Dostęp do wszystkich danych raportowych ma Biuro Zarządu KHW 
S.A. i Katowicki Węgiel Sp. z o.o., natomiast autoryzowani sprzedawcy węgla i kopalnie mają do
stęp tylko do swoich danych. Raportowanie odbywa się w kilku przekrojach, które dają różną za
wartość i układ raportu. Oddzielne raporty opracowano dla poszczególnych form sprzedaży, któ
rymi są: umowa przedpłaty, umowa depozytu, umowa składu i sprzedaż z odroczonym terminem 
płatności - popularnie zwana sprzedażą na zlecenie. Opracowano także zbiorcze raporty faktur i za
płat. Portal e-AS daje swobodny dostęp do danych gromadzonych od 2003 roku. 

2.6. Słupy ogłoszeniowe 

Dla ułatwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami Portal e-AS służą rozwiązania zwane "słu
pami ogłoszeniowymi". Są to urządzenia Portalu e-AS, gdzie każdy z uzytkowników moze za
mieszczać swoje komunikaty lub dostarczać innym użytkownikom przygotowane przez siebie do
kumenty, w dowolnym formacie (TXT, DOC. PDF) . Opracowano kilka słupów ogłoszeniowych: od
dzielne dla kazdej kopalni, dla Zarządu KHW, dla Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Sprze-
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dawców KHW, dla Katowickiego Węgla Sp. z o.o. oraz dla COIG S.A. pełniącego rolę administra
tora Portalu e-AS. Opracowano także słup ogólny, w którym wszyscy mogą zamieszczać swoje ogło
szenia, a autor ogłoszenia umieszczonego na słupie może je zmienić lub usunąć. Czytający może 
odpowiadać na ogłoszenie, może przeszukiwać ogłoszenia określając na odpowiednim formularzu 
kryteria wyszukiwania. Istnieje również możliwość wysłania prywatnej wiadomości, która nie jest 
skierowana do ogółu odwiedzających dany "słup ogłoszeniowy" , ale tylko do jednego z użytkow
nik<lw Portalu e-AS. Adresat wiadomości prywatnej, po zalogowaniu się do Portal e-AS i wybraniu 
"s lupa ogłoszeniowego" otrzyma informację, że czeka na niego prywatna wiadomość. 

Użytkownicy Portalu e-AS chętnie korzystają ze "słupów ogłoszeniowych". Kopalnie zamiesz
czają w nich informacje o aktualnych warunkach sprzedaży: czas pracy wag, aktualną ofertę oraz 
zamieszczają, w postaci plików do pobrania, swoje cenniki. Najbardziej aktywnym użytkownikiem 
tego rozwiązania jest Zarząd Stowarzyszenia Autoryzowanych Sprzedawców, który publikuje po
przez "słup ogłoszeniowy" komunikaty dotyczące posiedzeń zarządu stowarzyszenia i wszelkie in
ne komunikaty kierowane do wszystkich członków stowarzyszenia. 

3. WARUNKI TECHNICZNE 

3.1 . Bezpieczeństwo 

Portal Autoryzowanych Sprzedawców e-AS jest eksploatowany przy zastosowaniu szeregu rozwią
zali. gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania oraz gromadzonych danych . 

Każdy autoryzowany sprzedawca węgla korzysta z portalu poprzez łącze VPN (Virtual Private 
Network- Wirtualna Sieć Prywatna), która to technologia zapewnia , że adres Portalu e-AS jest 
widoczny w sieci Internet jedynie przez autoryzowanych sprzedawców węgla. Rozwiązania VPN 
realizowane są w oparciu o sprzęt i oprogramowanie firmy CISCO, która jest światowym liderem 
w obszarze systemów bezpieczeństwa. 

Kolejne zabezpieczenie stanowi używany powszechnie w systemach bankowych protokół SSL 
(ang. Secure Socket Layer). Dane przesyłane z serwera internetowego w COIG S.A. są zakodo
wane oraz zaopatrzone w certyfikat, przy czym klucz kodowania jest ustalany osobno dla każdej 
sesJi. Kodowanie daje gwarancję , że nikt z zewnątrz nie może odczytać treści przesyłanych da
nych, natomiast certyfikat daje pewność, że dane pochodzą z tego serwera. Firma COIG S.A. wy
stąpiła o uznanie wiarygodności serwera Portalu e-AS w sieci światowej i nadanie mu światowego 
certyfikatu wiarygodności THAFTE. 

Każdy użytkownik Portalu e-AS posiada konto zabezpieczone lO-znakowym hasłem, które skła
da ~ię z cyfr, liter małych i dużych . Hasła generowane są przez specjalny program. Ilość kombi
nacji znaków jakie mogą tworzyć hasło wynosi 50 10

. 

Wymienione rozwiązania stanowią elementy bezpieczeństwa technicznego i logicznego Portalu 
e-AS. Istotne jest również bezpieczeństwo fizyczne, które stworzone jest w Centrum Przetwarzania 
Danych COIG S.A. Stanowią o nim: usytuowanie Centrum w wydzielonej części budynku, chro
nicmej przez system alarmowy i system telewizji przemysłowej, dostęp do pomieszczeń ograni
cwny tylko dla uprawnionych osób, system rejestracji wejść i wyjść, system P.POŻ monitorowany 
przez Straż Pożarną, automatyczne systemy gaszące gazem obojętnym, zasilanie energetyczne za
be; pieczone generatorem prądotwórczym i urządzeniami UPS dużej mocy, precyzyjne klimatyza
tory oraz instalacja wentylacyjna. 

3.:2. Baza danych 

Dzięki właściwościom systemu operacyjnego AIX i bazy danych Informix, o którą oparto roz
wiązania Portalu e-AS, zbudowano bezpieczną konstrukcję rozległej bazy danych. Zastosowanie 
odpowiednich technik, z których niektóre wyżej wymieniono, doprowadziło do stanu, że niemożli
we Jest wtargnięcie przez "intruzów" z Internetu do sieci baz danych. 

694 



Zastosowana technologia rozległej bazy danych umożliwiła utworzenie stałych połącze!'1 "online" 
pomiędzy bazą danych Portalu e-AS a bazami danych kopali'!. Mając na uwadze zminimalizowanie 
i tak już ogromnego ruchu wewnątrz sieci kopalń KHW S.A., korzystanie z połączeń "on-line" ogra
niczono do niezbędnego minimum. Aktualnie stosuje się je obecnie w dwóch rozwiązaniach : upo
ważnienia i zlecenia sprzedaży w każdym z nich na inny sposób. 

Upoważnienia tworzone są w bazie danych Portalu e-AS, a wszystkie kopalnie bez potrzeby 
kopiowania danych do własnych baz, na bieżąco z nich korzystają. W praktyce oznacza to, że jest 
tylko jedno miejsce, gdzie występują wszystkie upoważnienia i, że są one widoczne w kopalniach 
natychmiast po ich powstaniu. Natomiast zlecenia sprzedaży są tworzone rozwiązaniami Portalu 
e-AS w bazach lokalnych systemu ZBYT WĘGLA na kopalniach i tam pozostają, przy czym ,ię
gają do nich bezpośrednio zarówno Portal e-AS jak i system ZBYT WĘGLA .. 

Tam gdzie w Portalu e-AS nie ma potrzeby posiadania na bieżąco danych tworzonych w sys
temie ZBYT WĘGLA, zasilanie danymi odbywa się metodą "off-line". Dwa razy na dobę z posz
czególnych instalacj i kopalnianych systemu ZBYT WĘGLA, następuje automatyczna transmisja 
danych ze wszystkich kopalń do bazy Portalu e-AS , przy czym godziny transmisji są różne dla po
szczególnych kopalń. Pierwsza transmisja następuje rano po skompletowaniu danych dotyczących 
sprzedaży całej minionej doby, druga natomiast po południu, gdy gotowe są wyniki prób jakuś
ciowych węgla i możliwe jest sporządzenie faktur i dowodów dostaw. 

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Portal Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS jest systemem informatycznym dedykowanym i tworzo
nym ściśle na potrzeby KHW S.A. Poszczególne jego rozwiązania przedstawione w niniejszym re
feracie były tworzone w ścisłej współpracy zespołu autorskiego COIG S.A. z użytkownikami por
talu z Biura Zarządu KHW S.A., poszczególnych kopalń, Katowickiego Węgla Sp . z o.o. oraz 
z przedstawicielami autoryzowanych sprzedawców węgla. Zakłada się również, że dalszy rozwój 
Portalu e-AS będą wyznaczały potrzeby jego użytkowników . Aktualnie przed Portalem e-AS po
stawiono szereg zadań. 

Pierwszym zadaniem dotyczącym rozwoju Portalu e-AS jest wyeliminowanie dokumentów pa
pierowych i zastąpienie ich dokumentami elektronicznymi, zaopatrzonymi w podpisy cyfrowe. W tym 
zakresie pierwszy krok został poczyniony - wdrożono zamówienia kwartalne, a kolejnymi doku
mentami będą: korekty do zamówień, umowa roczna i korekty do umów rocznych. Zwieńczeniem 
tych prac będzie wdrożenie faktury elektronicznej, która tworzona w systemie ZBYT WĘGLA na 
kopalni, będzie poprzez Portal e-AS dystrybuowana do autoryzowanych sprzedawców węgla. 

Drugim zadaniem dotyczącym rozwoju Portalu e-AS jest coraz ściślejsze wiązanie systemu ZBYT 
WĘGLA eksploatowanego w kopalniach z Portalem e-AS. Pracownicy działu marketingu kopalń 
obsługują obecnie oddzielnie obydwa rozwiązania informatyczne, a w przyszłości powinni posłu
giwać się wyłącznie jednym rozwiązaniem, które realizować będzie jednocześnie funkcje związane 
z obsługą autoryzowanych sprzedawców węgla, jak i funkcje wykonywane obecnie w ramach ob
sługi kopalnianego sytemu ZBYT WĘGLA. 

Trzecie zadanie dotyczące rozwoju Portalu e-AS polega na udostępnieniu niektórych funkcji 
Portalu e-AS do obsługi poprzez urządzenia mobilne, a jako namiastka tego typu rozwiązaó funk
cjonuje już obecnie strona opracowana w technologii W AP. Za pomocą dowolnego modelu tele
fonu komórkowego obsługującego W AP, autoryzowani sprzedawcy mogą odczytywać informacje 
o stanie realizacji upoważnień. Obecnie przystąpiono w COIG S.A. do przygotowania rozwiązania 
dla protokołu https z zabezpieczeniem poprzez VPN, będzie to zatem ta sama technologia, w której 
funkcjonuje obecnie Portal e-AS. Urządzeniem realizującym dostęp do Portalu e-AS nie będzie kom
puter tylko urządzenie mobilne typu Palmtop. Poprzez to urządzenie autoryzowany sprzedawca węgla 
będzie mógł wystawiać upoważnienia na odbiór węgla. Potrzeba opracowania tego typu rozwią-
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zania wynika z konieczności wystawiania upoważnień w pewnych sytuacjach wyjątkowych, kiedy 
klient nie ma dostępu do komputera, a upoważnienie musi być wystawione natychmiast. 

Jako czwarty kierunek rozwoju Portalu e-AS zakładane jest upowszechnienie jego rozwiązań 
w odniesieniu do innych grup klientów KHW S.A. , szczególnie do największych odbiorców jakimi 
są elektrownie i inne duże zakłady przemysłowe. 

5. EFEKTYWNOŚĆ WDROŻENIA PORT ALU AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY 

W oparciu o wyniki oceny i analizy aktualnych procesów związanych z koordynacją i zarządzaniem 
siecią Autoryzowanych Sprzedawców Węgla, jak też wyniki wdrożeń Portalu e-AS w Katowickim 
Holdingu Węglowym S.A. oraz w sieci autoryzowanych sprzedawców, można wskazać na następu
jące pozytywne efekty wynikające z jego zastosowania [6]. 

Są to: 
- usprawnienie oraz przyśpieszenie obserwacji i monitorowania bieżących procesów sprzedaży 

pośredniej węgla; 

- zapewnienie automatyzacji procesów informowania o wysyłkach awizowanych w ramach umów 
przechowywania, realizacji zleceń, depozytów itd.; 

- poprawienie efektywności pracy grupowej działów uczestniczących w łańcuchu dostaw węgla; 
- usprawnienie kontaktów pomiędzy autoryzowanymi sprzedawcami węgla, a kopalniami KHW 

S.A. poprzez wprowadzenie elektronicznej wymiany danych i dokumentów łącznie z elektroni
cznym podpisem, a tym samym stworzenie możliwości prowadzenia elektronicznego rynku biz
nesowego; 

- stworzenie możliwości zmniejszenia zapasów węgla na kopalniach, przy jednoczesnym zwięk
szeniu kontroli poziomu zewnętrznych składów węgla kopalń; 

- zabezpieczenie przed realizacją nieautoryzowanych upoważnień na odbiór węgla . 

WNIOSKI 

l. W oparciu o wyniki dotychczasowej eksploatacji Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS moż
na stwierdzić, że stał się on podstawowym narzędziem dla organizacji sprzedaży węgla w sieci 
autoryzowanych sprzedawców KHW S.A. 

2. Jednym z istotnych rozwiązań Portalu e-AS jest zastosowany kwalifikowany podpis cyfrowy, 
umożliwiający zamianę dotychczasowej dokumentacji papierowej na elektroniczną, w pełni zgod
ną z zawartością baz danych. 

3. Przewiduje się, że dalsze prace nad Portalem Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS będą ukierun
kowane na realizację zgłaszanych przez użytkowników potrzeb odnośnie zastosowania rozwią
zań podpisu elektronicznego w zakresie pozostałych dokumentów dotyczących sprzedaży węg
la (umowy roczne, faktury) i ich dystrybucji poprzez Portal e-AS do autoryzowanych sprze
dawców węgla. 

4. Dotychczasowe doświadczenia w zahesie eksploatacji Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy 
e-AS wskazują na możliwość zastosowania podobnych rozwiązań do obsługi dostaw węgla dla 
sektora energetyki oraz innych odbiorców masowych. 
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Authorized Coal Seller Portal e-AS Internet System 
for Co-Operation with the Net of Authorized Coal Sellers 

In the paper has been described Authorized Coal Seller Portal e-AS Internet System (orig. Portal 
Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS), which has been implemented in KHW S.A. for the purposes 
of organizing co-operation with the net of authorized coal sellers. Among others, there have been 
presented trade documentation (annual contract, quarterly orders, sell order) along with the use of 
e-AS including issuing of the elcetronie authorization to collection of coal as well as certified digi
tal signature. 
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STRESZCZENIE: Wycena górniczych projektów inwestycyjnych wymaga stosowania coraz bar
dziej zaawansowanych technik pomiaru efektywności ekonomicznej. Coraz częściej też zakres de
cyzji strategicznych obejmuje tak problematykę odpowiedniego umiejscowienia w czasie czynności 
związanych z uruchomieniem projektu jak i odpowiedniego zarządzania jego wartością wynikającą 
z wyborów alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych. 

W niniejszej pracy postanowiono zaprezentować praktyczne aspekty wykorzystania metody op
cji realnych, w modelu trzech wykluczających się scenariuszy. 

Wartość projektu (scenariusza inwestycyjnego) wyrażono wielkością ROV oraz NPV. Rozważa
nia przeprowadzono dla przypadku górniczego projektu inwestycyjnego przewidującego eksploata
cję złoża rud miedzi. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wycena, górnicze projekty inwestycyjne, opcje rzeczowe, opcje realne, sek
wencja trzech opcji wykluczających się, model dwumianowy 

l. PROBLEM DECYZYJNY 

Wycena opcyj na [l] projektu inwestycyjnego złoża X, znajdującego się w fazie zagospodarowy
wania, jest klasyczna metodą dochodową, obejmującą rachunek przychodów i kosztów (wraz z na
kładami inwestycyjnymi) [6]. W niniejszym przypadku analizowa~;10 wielkości przychodów gene
rowanych ze sprzedaży koncentratu miedzi zawierającego również domieszki metali towarzyszą
cych w relacji do calości kosztów operacyjnych towarzyszących eksploatacji złoża rud miedzi . Na
kłady inwestycyjne obejmowały z kolei, wydatki związane z udostępnianiem złoża i jego później
szą eksploatacją. W arkuszach przepływów pieniężnych, przygotowanych dla różnych wariantów 
inwestycyjnych miarą wyniku finansowego był zdyskontowany na moment podjęcia decyzji (po
czątek roku 2006) strumień przepływów pieniężnych. 

Opcyjną wartość projektu wyznaczono poprzez poszukiwanie maksimum wartości trzech wyklu
czających się opcji [lO]. Były to odpowiednio: opcja "na eksploatację" złoża , opcja "na wyczekiwa
nie" z podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji oraz opcja "na likwidację" projektu. 

Jest rzeczą intuicyjne wyczuwalną, iż dla oceny efektywności ekonomicznej projektu nadrzędne 
znaczenie będzie miała opcja eksploatacji złoża (rys. l) . Realizacja tej możliwości oznacza ponie
sienie nakładów inwestycyjnych. Obejmują one etap pełnego udostępnienia złoża, przygotowania 
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do eksploatacji oraz późniejszą produkcję górniczą. W szczególności uwzględniają one nakłady in
westycyjne na wykonanie wyrobisk udostępniających, wydatki związane z budową całości infrastruk
tury transportowej (transport poziomy i pionowy), wentylacyjnej, systemu odwadniania złoża oraz 
wydatki na zakup maszyn dla poszczególnych oddziałów eksploatacyjnych (w tym również inwes
tycje odtworzeniowe). 

W literaturze przedmiotu działalność geologiczno-górnicza obejmuje sekwencje opcji realnych [2] . 
Dla przykładu : wykonanie opcji "na rozpoznanie" daje właścicielowi aktywów możliwość udostęp
niania złoża; z kolei wraz z realizacją opcji "na udostępnienie" pojawia się opcja "na eksploatację" [7], 
itd. W przytaczanej analizie założono, iż rozpoznanie i udostępnianie złoża ma sens tylko i wyłącz
nie wtedy, kiedy po nim nastąpi eksploatacja udostępnionych zasobów [8]. Stąd też jako zasadni
czą dla całego procesu rozpoznania, udostępniania, przygotowania i eksploatacji złoża X wybrano 
opcję "na eksploatację". 

Opcję "na wyczekiwanie" należy w niniejszym przypadku, traktować jako alternatywę dla tej 
opcji. Konstrukcja instrumentu bazowego i ceny wykonania (tab. l i 2) pozwoliła na rozważenie 
alternatywnego scenariusza decyzyjnego dla przedsiębiorstwa . Należy ją rozumieć jako "nie pono
szenie strat"(= zaoszczędzenie wydatków inwestycyjnych) w przypadku generowania przez projekt 
ujemnych przepływów pieniężnych w poszczególnych latach. Jak o drugą alternatywę przyjęto opcję 
likwidacji, która de facto realizowana jest jedynie wówczas, gdy z ekonomicznego punktu widze
nia nie warto ani eksploatować złoża ani czekać na wzrost cen miedzi na rynkach światowych. 

Należy podkreślić, iż zarówno opcja "na wyczekiwanie" jak i "na likwidację" pełnią rolę uzu
pełniającą. Informują one o najbardziej efektywnym wariancie decyzyjnym. Fazwalają mierzyć wiel
kość ewentualnych strat oraz określać poziom nie poniesionych kosztów (= zaoszczędzonych wy
datków inwestycyjnych) w przypadku niekorzystnego rozwoju czynników otoczenia ekonomicz
nego projektu 1• Dzięki ich obecności określono również krytyczne poziomy argumentów funkcji 
w modelu wyceny, dla których realizacja poszczególnych opcji na największy sens. Graficzną po
stać problemu decyzyjnego prezentuje rysunek l. 

Oś czasu 

Początek 

Projekt 
zlikwidowany 

koniec 

Rys. l. Graficzna prezentacja problemu decyzyjnego- drzewo opcyjne projektu (źródło: opracowanie własne) 
Figure l. Graphics presentation of decision problem- Real Option Tree (source: own study) 

1 Otoczenie ekonomiczne uznawane jest jako wywierające największy wpływ na kreowanie wartości opcyjncj 
projektu. Wyznacza ono zarówno poziom cen sprzedawanych produktów jak i wielkość generowanych kosz
tów w procesie produkcji. Oczywiście nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wartości projektu inwes
tycyjnego. Z uwagi jednak na obszerność problematyki, oceny wpływu pozostałych czynników w niniejszej 
publikacji nic przytoczono. 

700 



Przyjęto, iż wyceny dokonuje się na chwilę bieżącą. O wyborze scenariusza racjonalnego po
stępowania przesądza opcja, która pozwala na generowanie maksymalnych przepływów pieniężnych 
projektu, bądź nakazuje zaniechanie dalszego zagospodarowania złoża w przypadku możliwych strat. 
Oczywiście model taki stanowi pewne uproszczenie rzeczywistości, która w każdej chwili (stanie) 
jest zmienna. Zważywszy jednak na dotychczasowe doświadczenia polskich kopalń jest on jak naj
bardziej poprawny. Ponadto eliminacja części scenariuszów opcyjnych (ilości opcji) pozwoliła wy
znaczyć adekwatną miarę wartości opcyjnej projektu (Real Option V al ue, ROV) dla jego posia
dacza. Należy również podkreślić, iż model ten służy przede wszystkim prawidłowemu określeniu 
wartości projektu częściowo już zagospodarowanego bez kreowania scenariuszy niemożliwych do 
realizacji . 

2. WYZNACZENIE AKTYW A BAZOWEGO I CENY WYKONANIA OPCJI 

Jak napisano, w proponowanym modelu wyceny złoża nadrzędne znaczenie przypisano opcji "na 
eksploatację" złoża X. 

Tabela l. Elementy składowe wartości instrumentu bazowego opcji przyjęte w modelu wyceny złoża X 
(źródło: opracowanie własne) 
T b! El f d l . d l l' l d . X d ) a e l. ements o u n erJymg asset m rea optwn mo e ort 1e epos H (source: own stu !Y 

Rodzaj opcji Składniki dochodowe instrumentu bazowego opcji 

Opcja eksploatacji (lata 2006-2034), 
Zdyskontowane strumienie pieniężne (Cash Flow) opcja kupna (cali) typu amerykańskiego 

Opcja czekania (lata 2006-2034), 
Nie poniesione koszty (nakłady inwestycyjne), utracone zyski. 

IIBI = (-DCF;), jeżeli DCF; <O 
opcja sprzedaży (put) typu amerykańskiego 

IIBI =N;+ Koncr + Pd -P-To- W, 

Opcja Liklvidacji (lata 2006-2034), 
Nie poniesione koszty (nakłady inwestycyjne), utracone zyski. 

IIBI = (-DCF) 
opcja sprzedaży (put) typu amerykańskiego IIBI =N . + K0= + Pd- P- '!:n,- W, 

N;- nakłady mwestycyJne, Koper- koszty operacyJne, Pd- podatek dochodowy, 
P- przychody, Tr- tarcza podatkowa, W,- wartość rezydualna. 

Tabela 2. Koszty wykonania opcji przyjęte w modelu wyceny złoża X (źródło: opracowanie własne 
T b! 2 S 'k . . l f l f d l~ th d 't X ( t d ) a e tn e pnces m rea op110n va ua 10n mo e or e epOS! source: own s u.1y. 

Rodzaj opcji Składniki kosztowe ceny wykonania opcji 

Opcja eksploatacji (lata 2006-2034), Zdyskontowane nakłady inwestycyjne 
opcja kupna (cali) typu amerykańskiego (arkusz _Q!Z~wów _Qienię_ż~ch) 

Koszty ponoszone w stanie "wyczekiwania" 
Opcja czekania (lata 2006-2034), (% kosztów operacyjnych. % kosztów kapitałowych 
opcja sprzedaży (plll) typu amerykańskiego związanych z utrzymaniem wyrobisk, nakłady 

poniesione w Jatach ubiegłych 2004-2005) 

Opcja likwidacji (lata 2006-2034), 
Koszty likwidacji (koszty likwidacji kopalni - wartość 
utworzonego funduszu likwidacji kopalni, nakłady 

opcja sprzedaży (put) typu amerykańskiego 
kapitałoweponiesione w latach ubiegłych 2004-2005) 

Za aktywo bazowe dla opcji "na eksploatację" (opcja kupna) zgodnie z optymalnym harmono
gramem prac udostępniających i eksploatacyjnych) przyjęto wartość całkowitych , zdyskontowanych 
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przepływów pieniężnych projektu. Dla opcji sprzedaży (opcja "na wyczekiwanie", opcja "na likwi
dację") przyjęto , iż instrumentem bazowym są zaoszczędzone koszty oraz nakłady inwestycyjne po
mniejszone o cześć utraconych korzyśc i wynikających z podjęcia eksploatacji złoża (działalności 
operacyjnej). Szczegółową charakterystykę metodyki konstrukcji instrumentów bazowych przedsta
wia tabela l. 

3. MODEL WYCENY OPCJI- PARAMETRY MODELU 

Dla opcji realnych metodologia wyceny jest analogiczna do modeli stosowanych w przypadkach op
cji finansowych . W związku z tym, że opcje realne są opcjami typu "amerykal'lskiego" do wyceny 
zastosowano model dwumianowy opracowany przez Coxa, Rossa i Rubinsteina (rys. 2), z uwzględ
nieniem stopy Covenience Yield (CY), oznaczającej przepływ usług, który przypada właścicielowi 
fizycznego towaru, ale nie właścicielowi kontraktu najego przyszłą dostawę . 

Pmwdopodllhicnstwo (p) 

rc~lliZa\:ji st:.mu ,.P" oruz 
purulllt' tr wzn1stuuk.tywu 

hazm\ l'gn .,u'' 

Pruwdl)plldl1hicilstwll "l( 
realizacji stunu "R" = (l- p l 

oraz purwnctr spudku wun.ośt.:i 
aktywu hazowt:mu .. d" 

Okresy moddu- rm:zue wartości NPV. hądź przychm.!u- Ula knnkrt:tncg.u stunu 
wartnści elc::tnc::LH(lw skli.ll..lowydl arkusza kulkulac)jnt:go 

Rys. 2. Graficzna prezentacja uproszczonego modelu dwumianowego. S.,- instrument bazowy, 
C.,- cena opcji, p, q, p'- prawdopodobieństwa, A, B, C ... Nn- stany w motleJu dwumianowym, 
X- cena wykonania (źródło: opracowanie własne) 
Figure J. Graphi es presentation o f b inomial lattice model. S.,- underlying as set, Co- option premium, 
p, q, p'- probabilities, A. B, C ... Nn- Jattice nodes, X- strike price (soUJ·cc: own study) 

Procedura obliczeniowa w modelu dwumianowym polega na określeniu poziomu aktywa ba
zowego w odpowiednim okresie czasu (stanie, węźle) . Miernikiem zmienności jest najczęściej od
chylenie standardowe (6) parametru (argumentu funkcji wyceny), względem którego dokonuje się 
wyliczenia wartości opcji. Wartość tego odchylenia dostosowuje się do wielkości przyjętego w ob
liczeniach kroku. Przyjmuje się ponadto, iż prawdopodobieństwo wzrostu, jak i spadku instrumen
tu bazowego w każdym, kolejnym kroku jest jednakowe i wynosi 0,5. 

Wzory parametrów zmiennych w modelu dwumianowym przedstawiają się następująco : 

(l) 

(2) 
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(rr -6~ 
e k -d 

p'=-----
u-d 

(3) 

gdzie: u - parametr wzrostu wartości aktywu bazowego (np . w ciągu roku), d - parametr spadku 
wartości aktywu bazowego, 6 - zmienność argumentu funkcji wyceny skojarzona z instrumentem 
bazowym opcji [%], rr- stopa wolna od ryzyka[%], n- czas trwania opcji w latach, k- krok w mo
delu, p ' - prawdopodobiet'istwo martyngalowe (realizacji sekwencji powrotnej), 8- stopa CY. 

Odchylenie standardowe stóp zwrotu cen miedzi elektrolitycznej (6) oraz pozostałe parametry 
modelu dwumianowego przedstawia tabela 3. 

Parametr p' l- p' 

6cu- 26,04%* 1,206565 0,828799 0,4649 19 0,535081 
*mierzoną odchyleniem standardowym zmienność argumentu funkcji wyceny uzyskano 
prL.ez estymację modelu mieszanki dwóch rozkładów normalnych rynkowych stóp zwrotu 
(notowania dzienne miedzi elektrolitycznej na London Metal Exchange). Szczegóły konstrukcji 
podobnego modelu mieszanki dla logarytmowanych zwrotów zaprezentowano w [5] . 

Dla potrzeb wyceny, jako bazowy przyjęto zoptymalizowany arkusz przepływów pieniężnych 
dla złoża X. Okres eksploatacji złoża w tym scenariuszu wynosi 29 lat (do 2034 roku, n= 29). Od
powiada on okresowi istnienia opcji w projekcie. 

Ilość iteracji (kroków w modelu dwumianowym, k) została ustalona na poziomie 50, co jest war
tością optymalną ze względu na krótki czas kalkulacji i w miarę wysoką precyzję uzyskanego wy
niku (błąd bezwzględny pomiaru mniejszy niż l%) [4]. 

Stopa Convenience Yield (CY) 

W praktycznych obliczeniach pomiaru stopy CY można dokonać analizując ilorazy wartości kon
traktów terminowych i cen w dostawach natychmiastowych aktywu bazowego (np. miedzi). 

Formula matematyczna, pozwalająca obliczyć poziom stopy CY została zaprezentowana mię
dzy innymi przez Gibsona i Schwarza [3] w następującej postaci: 

(4) 

gdzie: o - stopa CY, rr- stopa "wolna od ryzyka" skalkulowana dla okresu ważności kontraktów 
terminowych, F(S, T) -cena kontraktów terminowych, S -cena natychmiastowa (spot) aktywa ba
zowego. 

W przypadku stopy CY rozważania oparto o analizę wartośc i dziennych cen miedzi oraz trzy
miesięcznych cen kontraktów terminowych miedzi. Do analizy wykorzystano dane pobrane z LME. 
Stosując formułę (4), dla okresu od stycznia 2000 roku do kot'ica 2005 roku, średnia wartość stopy 
CY kształtowała się na poziomie 2,04%. Po uwzględnieniu stopy "wolnej od ryzyka" rr oraz -do
datkowo - udziału zmienności cen miedzi w całkowitej zmienności instrumentu bazowego, zdecy
dowano się przyjąć stopęCY na poziomie 1,8%. 
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Stopa .. wolna od ryzyka" 

Dla uściślenia analizy projektu w modelu opcyjnym zachodzi potrzeba określenia stopy "wolnej od 
ryzyka". Za "wolne od ryzyka" uznaje się w świecie inwestycje w papiery wartościowe, których 
emitentem jest Państwo. W warunkach polskich za instrumenty "wolne od ryzyka" można przyjąć 
rządowe papiery wartościowe, wśród których wymienia się zarówno papiery krótkoterminowe (np. 
bony skarbowe, obligacje jednoroczne), jak też papiery długoterminowe (np. obligacje dziesięciolet
nie). Zdaniem części analityków, oszacowanie "bezpiecznej" stopy zwrotu powinno być prowadzo
ne w oparciu o papiery, których okres zapadalności jest porównywalny z okresem istnienia inwes
tycji. Analizując zwroty z ww. instrumentów dłużnych przyjęto, że stopa "wolna od ryzyka" kształ
tować się będzie na poziomie 4,5% nominalnie (2,65% realnie). 

4. WYNIKI OBLICZEŃ 

Wyniki pomiaru wartości opcyjnej dla złoża X zaprezentowano na rysunku 3. Poszczególne "krzy
we opcyjne" prezentują wartość ROV. Dla zadanego poziomu argumentu (ceny miedzi elektrolity
cznej) oraz założonej koncepcji wyceny, właściwa decyzja oznacza wybór opcji o najwyższej war
tości. 

Interpretacja uzyskanych wyników przedstawia się następująco: 
- Do poziomu ceny miedzi 1900 USD/Mg projekt winien być zlikwidowany. Najwyższą wartość 

przyjmuje wówczas opcja likwidacji. Na wykresie sytuację tę przedstawia przedział oznaczony 
jako nr l. 

- W przedziale cen między 1925 a 2525 najlepszą decyzją inwestycyjnąjest oczekiwanie na po
prawę warunków otoczenia inwestycyjnego projektu (wzrost ceny miedzi). Należy też zaznaczyć, 
iż od poziomu 2250 USD za l Mg miedzi opcja eksploatacji projektu przyjmuje wartości zna
cząco większe od zera. Decyzja o eksploatacji projektu mogłaby być podjęta przy tym pozio
mie cen narażając inwestora na maksymalną stratę nie większą niż 643,5 mln zł. Sytuację tę 

obrazuje pole nr 2. 
- W przedziale cen powyżej 2550 USD za l Mg miedzi najbardziej optymalną decyzjąjest natych

miastowe rozpoczęcie eksploatacji złoża. Gwarancję nieujemnych przepływów pieniężnych uzys
kuje się już przy poziomie 2700 USD. 
Wartości ROV oraz NPV projektu dla różnych poziomów ceny rynkowej miedzi zaprezento

wano w tabeli 4. 

WNIOSKI 

Teoria opcji realnych niesie z sobą duży potencjał w zakresie szczegółowej wyceny aktywów geo
logiczno-górniczych oraz analizy decyzyjnej . Jej stosowanie wymaga jednak znacznie większego 
nakładu pracy od wymaganego w konwencjonalnym modelu przepływów pieniężnych DCF. W li
teraturze przedmiotu można znaleźć całą gamę różnego rodzaju podejść do tego zagadnienia: prze
wijają się najróżniejsze koncepcje wielorakich opcji prostych, złożonych oraz sekwencji opcji. W ni
niejszym opracowaniu zaproponowano model, który charakteryzuje się wysokim stopniem użytecz
ności. Uzyskane wyniki, dostarczając przedsiębiorcy maksymalnych korzyści finansowych, stano
wią niezwykle cenną informację w praktyce analizy decyzyjnej. 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się jedynie na określeniu zależności wartości opcyj
nej ROV projektu od różnych poziomów ceny miedzi. Oczywiście można przeprowadzić analogicz
ne obliczenia analizując wrażliwość modelu, np. na poziom kosztów czy zawartość procentową mie
dzi w urobku. Warianty te nie zostały jednak ujęte w niniejszej pracy. 
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Wycena złóż przy wykorzystaniu rachunku opcji ma zasadniczo największy sens dla tych akty
wów geologiczno-górniczych, dla których wyliczona NPV ~ O. Rachunek DCF wskazuje wówczas 
na nieopłacalność eksploatacji. 

Tabela 4. Syntetyczne wyniki wyceny opcyjnej projektu (ROV) na tle NPV 
przy zmieniającej się cenie miedzi elektrolitycznej (źródło: opracowanie własne) 
Tablc 4. Comprehensive results of Real Options Valuation (ROV) 

. l l . ' NPV d d' h Wit 1 re at10n to proJect s e p en mg on cooper price c anges (source: own study) 
Ct:Ui.l Ol"'ja Opcja Ol"'ja ROV NPV Ctnu Ol"' ja O!"' ja Ol"' ja ROV Lp. C u eksplout:.H.:ji cukaniu likwiUacji Lp. C u t:ksploutucji czt:kuni3 lik wit.li.lcji NPV 

(USD/Mg ( (tys. zl( (tys. zl( (tys. zl( 
(tys. zl( (tys. zl( 

(USD/Mg( (tys. zlj (tys. zll (tys. zll 
(tys. zll (tys. zll 

l. 1000 o l 431 701 2 034 000 2 034 000 ·2 867 755 SI. 3500 l 251 978 92 704 o l 251 978 1227 Tct 

2. !OSO o 1368617 l 944 048 l 944 048 ·2 777 804 52. 3550 l 321 205 89 731 o l 321 205 l 301 1i t.:O: 

3. 1100 o l 306 066 l 854 097 l 854 097 -2 687 852 53. 3600 l 390 469 86 774 o l 390 469 l 376 : ,,, 

4. IlSO o 1243915 l 764 145 l 764 145 -2 597 900 54. 3650 l 459 801 83 823 o 1459801 l 450 "" 
5. 1200 o l 181968 l 674 193 l 674 193 ·2 507 949 55. 3700 l 529 174 80 908 o l 529 174 1524 4-N 

6. 1250 o l 120 286 l 584 242 l 584 242 -2 417 997 56. 3750 l 599 035 78 017 o l 599 035 l 598 .J"' 

7. 1300 o l 059913 l 494 290 l 494 290 ·2 328 045 57. 3800 l 672 504 75 474 o l 672 504 l 672 -"' •t-l 

8. 1350 o l 000 504 l 404 338 l 404 338 -2 238 094 58. 3850 1746531 73 303 o 1746531 l 746 ... 'l 

9. !400 o 941 584 1314387 1314 387 -2 !48 142 59. 3900 l 820 367 71 194 o l 820 367 l 820 ,,,-

10. 1450 o 882 939 l 224 435 l 224 435 -2 058 190 60. 3950 l 893 612 69 269 o 1893612 l 893 ld~ 

l!. 1500 o 824 524 l 134 483 l 134 483 -l 968 239 61. 4000 l 966 473 67 460 o l 966 473 l 966-l/3 

12. 1550 o 769 730 l 044 532 l 044 532 -l 878 287 62. 4050 2 039 333 65 654 o 2 039 333 2 039 333 

13. 1600 o 716 377 954 580 954 580 -l 788 335 63. 4100 2 112 194 63 85 1 o 2 112 194 2 112 1')4 

!4. 1650 o 663 684 864 628 864 628 -l 698 384 64. 4150 2 185 055 62 055 o 2 185 055 2 185 055 

15. 1700 o 611 358 774 677 774 677 -l 608 432 65. 4200 2257916 60260 o 2 257 916 2 257 'J l(t 

16. 1750 o 559 964 684 725 684 725 -1518480 66. 4250 2 330 777 58 471 o 2 330 777 2 330 777 

17. 1800 o 509 SIO 594 773 594 773 -l 428 529 67. 4300 2 403 638 56 682 o 2 403 638 2 403 (t~ ..... 

18. 1850 o 459 526 504 822 504 822 -l 338 577 68. 4350 2 476 499 54 896 o 2 476 499 2 476 4'l•} 

/9. /900 o 412 528 414 870 4/4 870 .J 248 625 69. 4400 2 549 359 53 317 o 2 549 359 2 549 "'' 
20. /950 o 368 320 328 006 368 320 .J /58 674 70. 4450 2 622 220 51901 o 2 622 220 2622~~~) 

21. 2000 o 327 909 246 320 327 909 -l 068 722 71. 4500 2 695 OBI 50 497 o 2695081 2 695 li'- l 

22. 2050 o 294 246 170 629 294 246 -978 770 72. 4550 2 767 942 49 098 o 2 767 942 2 767 1J..o_: 

23. 2100 o 265 793 I04 933 265 793 -892 351 73. 4600 2 840 803 47 702 o 2 840 803 2 840 ~(); 

24. 2150 o 242 000 49 609 242 000 -807 554 74. 4650 2913664 46 312 o 2913664 2 913 h< •-ł 

25. 2200 o 225 340 9 459 225 340 -724 982 75. 4700 2 986 524 44934 o 2 986 524 29865~~ 

26. 2250 790 215 894 o 21 5894 -643 457 76. 4750 3 059 385 43 559 o 3 059 385 3 059 ;x; 

27. 2300 12 937 208 135 o 208 135 -562 084 77. 4800 3 132 246 42 187 o 3 132 246 3 132 246 

28. 2350 35 WS 200 725 o 200 725 -482 927 78. 4850 3 205 I07 40 822 o 3 205 I07 3 205 107 

29. 2400 63 125 193 391 o 193 391 -407 689 79. 4900 3 277 968 39 460 o 3 277 968 3 277 968 

30. 2450 95 753 186 093 o 186 093 -332 859 80. 4950 3 350 829 38 101 o 3 350 829 3 350 Hc•J 

31. 2500 132 075 178 832 o 178 832 -258 030 81. 5000 3 423 690 36 742 o 3 423 690 3 423 (l'lł) 

32. 2550 171800 171 724 o /71800 -/83 509 82. 5050 3 496550 35 391 o 3 496 550 3 496 )"'0 

33. 2600 214418 164 725 o 214 418 -109224 83. 5100 3569411 34 043 o 3569411 3 569 " ( l 

34. 2650 258 480 !57 752 o 258 480 -34 938 84. 5150 3 642 272 32 698 o 3 642 272 3 642 272 

35. 2700 305 618 !52 493 o 305 618 39 347 85. 5200 3715 133 31 356 o 3715133 3 715 l';'· 

36. 2750 354 820 147 333 o 354 820 113 632 86. 5250 3 787 994 30 017 o 3 787 994 3 787 IJL)~ 

37. 2800 405 620 142 198 o 405 620 187 918 87. 5300 3 860 855 28 680 o 3 860 855 3 860 K55 

38. 2850 457 502 137 078 o 457 502 262 203 88. 5350 3 933 715 27 348 o 3933715 3933715 

39. 2900 SIO 605 132 706 o SIO 605 336 488 89. 5400 4 006 576 26019 o 4 006 576 4 006 )'"~(, 

40. 2950 567 029 128 975 o 567 029 410 774 90. 5450 4 079 437 24 693 o 4 079 437 40794 " 

41. 3000 623 790 125 248 o 623 790 485 059 91. 5500 4 152 298 23 614 o 4152298 4 152 .!'J:-i 

4!. 3050 681 295 121 532 o 681 295 559 344 92. 5550 4 225 !59 22 634 o 4 225 !59 4 225 l "9 

43. 3100 741 093 117 819 o 741 093 633 630 93. 5600 4 298 020 21 658 o 4 298 020 4 298 oce l 

44. 3150 BOI 326 114 112 o 801 326 707 915 94. 5650 4 370 881 20 685 o 4 370 881 4 370 ,,l 

45. 3200 861 921 110966 o 861 921 782 200 95. 5700 4 443 741 19 723 o 4 443 741 44437-11 

46. 3250 924 100 107 879 o 924 100 856 486 96. 5750 4516602 18 762 o 4516602 4516602 

47. 3300 988 992 104 802 o 988 992 930 771 97. 5800 4 589 463 17 806 o 4 589 463 4 589 463 

48. 3350 l 053 958 101 741 o l 053 958 l 005 056 98. 5850 4 662 324 16 853 o 4 662 324 -l (l(l2 324 

49. 3400 l 119 053 98 691 o l 119 053 l 079 342 99. 5900 4 735 185 15 902 o 4 735 185 4 735 185 

50. 3450 l 184 451 95 685 o l 184 451 l !53 585 100. 5950 4 808 046 14957 o 4 BOb 046 4 808 046 
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Rachunek opcji nabiera również znaczenia wtedy, kiedy konieczne jest wykonanie obliczeń róż
nymi metodami w celu zobiektywizowania stanowiska. Metoda wyceny opcji realnych staje się obec
nie jednym z podstawowych kryteriów wymaganych przez międzynarodowe banki w celu udziele
nia kredytów niezbędnych na działalność gospodarczą. 

Wu11ośt projektu 
NPV, lłOV [tys. zł[ 

6 000000 ~----------------------------

5 000 000 t 
l 

- Opcja czekania 

· · Opcja Ukwldocjl 

- NPV PRO.JEKTU 

-Opcja eksploat.cjl 

-4 000000 .L_ _ ___ __;_ ___ :__ _________________ _ 

Rys. 3. Wykresy opcyjne, NPV i ROV w zależności od wartości ceny miedzi elektrolitycznej 
(źródło : opracowanie własne) 
Figw·e 3. Real Options, NPV and ROV curves depending on cooper price changes (source: own study) 

Pozostaje jeszcze próba odpowiedzi na pytanie- jaka jest zasadniczo wartość projektu w me
todzie wyceny opcji realnych. Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy ona 
zarówno od sposobu przedstawienia alternatyw inwestycyjnych wyrażonych odpowiednimi opcja
mi jak i ustalenia optymalnej "strategii" wykonania poszczególnych opcji. Wycena opcyjna projek
tu jest różna w zależności od początkowej wartości argumentu funkcji wyceny modelowanego drze
wem dwumianowym (w naszym przypadku ceny miedzi) . Stąd też należy mieć świadomość, iż wy
cena projektu będzie różna w zależności od czasu realizacji projektu oraz poziomu najbardziej praw
dopodobnej zmiany ceny miedzi pomiędzy początkiem realizacji przedsięwzięcia a jego zakończe
niem. Dla przykładu, jeżeli uznalibyśmy, iż cena miedzi może wahać się pomiędzy 2000 a 4000 USD/ 
/Mg (pozostałe parametry modelu nie ulegają zmianie) to należałoby rozumieć, iż wartość opcyjna 
projektu może zmienić się w przedziale od 327 909 do l 966 473 tys. zł. Nie ma zatem jednoznacz
nej odpowiedzi na pytanie o wartość opcyjną projektu dla więcej niż jednego, początkowego pozio
mu argumentu funkcji wyceny (instrumentu bazowego). 
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Using of Real Options for Mineral Project Valuation
Example of Three Preclusive Options 

Recently, the pricing of minera] projects has required the applications of more and more sophistica
ted and advanced techniques for measuring economic efficiency. The range of strategie decisions 
contains the idea of most suitable project start-up in time and as proper value management as we11 
achieved by taking up alternative investment solutions. 

This paper presents the practical aspects of Real Option Valuation in model of three preclusive 
scenarios. 

Project value (investment scenario) is represented by compound value of ROV and NPV. The 
calculations were conducted for the cooper project. 

Recenzenci : dr inż . Jerzy Kicki, dr inż. Piotr Saługa 
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Energooszczędne urządzenia i napędy maszyn 
szansą obniżenia kosztów wydobycia 

Franciszek Szczucki, Marek Hefczyc 
Centrwn Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono strukturę zużycia energii elektrycznej z rozbiciem 
na podstawowe procesy wydobywcze oraz omówiono konkretne przykłady zastosowania energo
oszczędnych urządzeń i napędów w KWK, w wyniku których uzyskuje się obniżenie energochłon
ności procesów wydobywczych (zmniejszenie kosztów wydobycia) . 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, energoelektronika, urządzenia, napędy 

l. UW AGI OGÓLNE 

Urabianie, transport poziomy i pionowy urobku, materiałów i ludzi, odwadnianie i wentylacja wy
robisk, wytwarzanie i przesyłanie do miejsc pracy sprężonego powietrza oraz wykonywanie róż
nego rodzaju prac pomocniczych związanych z utrzymaniem i rozbudową górniczych wyrobisk w pod
ziemiach kopalń wymagają stosowania szeregu maszyn i urządzeń. Procesy wydobywcze w ko
palniach głębinowych węgla kamiennego charakteryzują się dużą energochłonnością. 

Wskaźnik energochłonności dla naszych kopań węgla kamiennego, w których wydobycie jest 
prowadzone na głębokościach 500+ 1000 m, wynosi średnio około 50 kWh/t węgla [2], natomiast 
struktura zużycia energii elektrycznej, z rozbiciem na poszczególne procesy wydobywcze [1], przed
stawia się następująco: 

26%- urabianie skał i transport poziomy, 
- 14%- sprężarki, 

- 13,5% - wentylatory głównego przewietrzania, 
- 12%- maszyny wyciągowe (transport pionowy), 
- 12%- pompy głównego odwadniania, 
- 10,5%- zakłady przeróbcze, 

12%- pozostałe obiekty na powierzchni kopalni, 
przy czym należy zaznaczyć , że zarówno wskaźnik energochłonności jak i struktura zużycia ener
gii elektrycznej kształtują się różnie w różnych zagłębiach wydobywczych. 

Na przykład w Katowickim Holdingu węglowym w 2004 roku wskaźnik energochłonności wy
nosił 37,70 kWh/t, a struktura zużycia energii elektrycznej z rozbiciem na poszczególne procesy 
kształtowała sięjak na rysunku l [3] . 

Wielkość wskaźnika energochłonności w znacznym stopniu zależy od sprawnośc i systemów 
i urządzeń służących do zasilania w energię elektryczną maszyn górniczych, a przede wszystkim -
od rozwiązań ich układów napędowych . Maszyny górnicze - ze względu na zmienne procesy wy
dobywcze- wymagają prowadzenia częstych rozruchów i zmian prędkości. 
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Rys. l. Struktura zużycia energii elektrycznej w KHW S.A. w 2004 roku 
Figure l. Structure o f electric energy consumption in KHW S.A. in 2004 

Dlatego coraz większą rolę w wyposażeniu elektrycznym kopalń odgrywają urządzenia i zes
poły energoelektroniczne, umożliwiające dostosowanie parametrów maszyn górniczych do zmien
nych procesów wydobywczych, a także do wydatnego obniżania ich energochłonności. 

W wyniku prac badawczo-konstrukcyjnych i projektowych prowadzonych m.in. przez Centrum 
EMAG, Centrum KOMAG, uczelnie, biura projektów górniczych, przy współpracy z fabrykami 
i przedsiębiorstwami montażowymi o profilu górniczym, do eksploatacji w górnictwie zostały wdro
żone urządzenia i napędy energoelektroniczne o łącznej mocy ponad 550 MW, z czego na ostatnie 
dziesięciolecie przypada wdrożenie około 50 MW. Te urządzenia i napędy energoelektroniczne przy
czyniły się do unowocześnienia i usprawnienia wielu procesów wydobywczych w kopalniach oraz 
oszczędności energii elektrycznej, której wielkość w skali roku jest szacowana na około 267 000 
MWh [4]. 

Biorąc pod uwagę, że wydobycie węgla jest prowadzone na coraz większych głębokościach przy 
wzrastającym stopniu geotermicznym górotworu, stosowanie urządzeń i napędów energoelektroni
cznych, których sprawność energetyczna jest większa średnio o około 10% od dotychczas stosowa
nych urządzeń i napędów w wykonaniu klasycznym ma również istotne znaczenie ze względu na 
mniejsze ilości wydzielanej energii cieplnej, a tym samym niższe nakłady finansowe potrzebne na 
klimatyzację wyrobisk. 

W referacie przedstawiono kilka przykładów zastosowań urządzeń energoelektronicznych, któ
re były i są wdrażane na szerszą skalę. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści techniczno-ekono
miczne, wynikające z ich eksploatacji . Należy podkreślić, że w ostatnich latach w Centrum EMAG 
- oprócz opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań urządzeń energoelektronicznych dla róż
nych zastosowań w górnictwie- są również prowadzone prace w zakresie modernizacji już istnie
jących urządzeń . 

Obwody energetyczne przekształtników są wyposażone w coraz doskonalsze półprzewodniko
we przyrządy mocy, w tym także w pełni sterowane (tranzystory mocy), a obwody sterowania w uk
łady mikroprocesorowe, które umożliwiają unifikowanie struktur sterowniczo-regulacyjnych oraz 
realizację zabezpieczeń, diagnostyki i samokontroli pracy przekształtników. 
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2. PRZYKŁADYZASTOSOWAŃ URZĄDZEŃ I NAPĘDÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH 

2.1. Przekształtniki częstotliwości do zasilania i regulacji prędkości napędów 
ciągników kombajnów ścianowych 

W procesach urabiania węgla ważną grupę maszyn górniczych stanowią kombajny ścianowe, które 
- w zależności od swojej wielkości i miąższości pokładów węgla - umożliwiają zmechanizowane 
i w dużym stopniu zautomatyzowane urabianie węgla z wydajnością 500+ 1500 t/h. Współczesne kom
bajny ścianowe mają masę 40+ 70 ton, a sumaryczna moc zainstalowanych w nich napędów elek
trycznych osiąga wielkość l MW. 

Istotną rolę w procesie sterowania pracą kombajnu - oprócz zespołów służących do automa
tyzacji procesu urabiania oraz bieżącej diagnostyki pracy kombajnu- spełniają napędy ciągnika. 

Zadaniem ciągnika jest przemieszczanie kombajnu wzdłuż urabianej śc i any z taką prędkością, aby 
w określonych warunkach eksploatacyjnych (grubość złoża i twardość skały) zapewnić optymalne 
wykorzystanie jego wydajności. 

Dotychczas ciągniki kombajnów były wyposażone w napędy hydrauliczne, które ze względu na 
małą żywotność, niską sprawność (rzędu 0,6), a także zagrożenie pożarowe, jakie stanowi olej, nie 
w pełni satysfakcjonowały producentów i użytkowników kombajnów. Dlatego kombajny nowszej 
generacji są coraz częściej wyposażane w ciągniki z napędami elektrycznymi. 

Na rysunku 2 przedstawiono w uproszczonej formie przykład ciągnika z napędem elektrycznym, 
który jest zasilany z przekształtnika częstotliwości. Przekształtniki częstotliwości, których moce w za
leżności od wielkości kombajnu- wynoszą 50·1-lOO kVA, są wykonywane w obudowach przeciw
wybuchowych, w postaci modułów przystosowanych do montowania w szkieletowej konstrukcji ło
ża kombajnu, bądź w postaci szafowej - dla kombajnów niskich, których ciągniki są lokalizowane 
poza kombajnem, w chodnikach podścianowych. 

Rys. 2. Schemat ideowy napędu ciągnika kombajnu. MI , M2- napędy organów urabiających, 
M3- napęd ciągnika, ST- sterownik przekształtnika częstotliwości Pcz, 
AO- antena odbiorcza, CI -czujnik prądu, Cn- czujnik prędkości 
Figut·e 2. Schematic diagram o f haulage driver o f shearer 

W obydwu rozwiązaniach prędkość posuwu kombajnu w czasie urabiania węgla jest regulowa
na przy uwzględnieniu korelacji, wynikającej z prądu obciążenia napędów organów urabiających. 

Spotykane są również inne rozwiązania elektrycznych ciągników dla kombajnów, takie jak ciąg
niki wyposażone w silniki prądu stałego, zasilane ze sterowanych prostowników, lub ciągniki z klat
kowymi silnikami prądu przemiennego, wyposażone w indukcyjne sprzęgła o regulowanym poślizgu. 

Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Biorąc pod uwagę fakt, że ciągniki z przeksz
tałtnikami częstotliwości charakteryzują się dobrymi własnościami i parametrami technicznymi oraz 
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dużą niezawodnością pracy, oraz uwzględniając unifikację wyposażenia elektrycznego dla kombaj
nów - na obecnym etapie rozwoju ten rodzaj napędów zdaniem autorów powinien być preferowa
ny i rozwijany w polskim górnictwie. 

:! .:2. Urządzenia do zasilania trakcji elektrycmej 

Dużą grupę urządzeń energoelektronicznych stanowią przewoźne stacje przekształtnikowe typu 
APSP i APST, o mocach jednostkowych 100 oraz 250 kW, służące do zasilania trakcji elektrycznej 
w podziemiach kopalń. Stacje te posiadają zunifikowany układ elektryczny (rys. 3) i są wyposażo
ne w autonomiczne układy automatyki, próby linii, zabezpieczenia nadprądowe i stromościowe, któ
re w każdych warunkach eksploatacyjnych umożliwiają prawidłowe i ekonomiczne zasilanie i za
bezpieczenie sieci trakcyjnej w podziemiach kopalń . 

. > 

Rys. 3. Schemat ideowy stacji typu APST-250/6-0-250. 
\V l -rozłącznik 6 kV, TR l -transformator prostownikowy z odczepami do spawania, 
W2- przełącznik odczepów transformatora, CI- człon pomiaru prądu, PRI- zestaw prostowniczy, 
ST- sterownik elektroniczny, Rl- regulator prądu, CZ- wieloprogramowy człon zadający, 
S- silnik wentylatora, W3, W4- wyłączniki szybkie, ST!, ST2, ST#- styczniki układu próby linii (UPL), 
di/dt- zabezpieczenie różniczkujące, UPL i SPZ- układ próby linii i samoczynnego załączania zasi laczy 
1! akcyjnych, Rp- rezystor próby linii, Pm- przekaźnik pomiarowy 
ltgure 3. Schematic diagram of station type APST-250/6-0-250 

Stacje typu APST - wyposażenie w sterowane prostowniki, które w ostatnich latach zostały pod
dane daleko idącej modernizacji w zakresie układów sterowania, transmisji i wizualizacji informa
cji o stanie pracy stacji - stwarzają również możliwość realizacji w kopalniach wysokowydajnych 
procesów ładowania i rozładowywania pociągów w czasie ich przejazdów przez zmechanizowane 
punkty załadowcze i wyładowcze, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń do przesuwania 
wozów. 
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2.3. Urządzenia do ładowania akumulatorów trakcyjnych 

W kopalniach o zagrożeniu gazowym, gdzie w transporcie kołowym są stosowane elektryczne lo
komotywy akumulatorowe, istotną rolę odgrywają systemy i urządzenia do ładowania akumulato
rów trakcyjnych. 

l 
i 
l 

l l 
i l 
! ! 

Rys. 4. Zespól prostownikowy typu BMA-192/250 do ładowania trakcyjnych baterii akumulatorów. 
O- odłącznik, STI -stycznik do załączania i wyłączania zespołu, ST2- stycznik do zwierania dławików Dl, 
Tr- transformator prostownikowy. Pr l -prostownik sterowany, Pr2- prostownik sprzężenia prądowego , 

CN -człon sprzężenia napięciowego, CI- człon sprzężenia prądowego, ST- sterownik elektroniczny 
FigUJ·e 4. Rectifier-set type BMA-192/250 for charging o f motive-power batteries 

Rys. S. Schemat ideowy zespołu ZGA-175/300. 
W- stycznik, Tr- transformator, Pr- prostownik, F- falownik. L- dławik, CN- czujnik napięcia, 
CI- czujnik prądu, ST- sterownik elektroniczny, Q- człon programujący proces ładowania 
Figure S. Schematic diagram of a set ZGA-175/300 
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Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono zespoły przekształtnikowe typu BMA-192/250 i ZGA-165/300, 
które w sposób zautomatyzowany umożliwiają ładowanie baterii do pojemności znamionowej - ze
spół BMA w czasie do 7 godzin, a zespół ZGA, realizujący proces ładowania ze zmienną pola
ryzacją plyt- w czasie do 4,5 godzin. 

W ostatnich latach obserwuje się rozwój pojazdów samochodowych z napędami elektrycznymi 
zasilanymi z akumulatorów i na rynku pojawiają się coraz doskonalsze akumulatory trakcyjne, warto 
więc uznać za celowe wykorzystywanie tego rodzaju lokomotyw do transportu w kopalniach . 

2.4. Urządzenia ellergoelektroniczne do lokomotyw dołowych 

lstotną rolę w unowocześnieniu, usprawnieniu i poprawieniu własności trakcyjnych spełniają op
racowane i wdrażane przez Centrum EMAG zespoły przeksztaltnikowe, wyposażone w łączniki 
okresowe prądu stałego (dawniej tyrystorowe, obecnie tranzystorowe) i uklady regulacji przezna
czone do rozruchu, zmian prędkości i hamowania elektrycznego lokomotyw elektrycznych akumu
latorowych i przewodowych o mocach silników od 12 kW do 90 kW. 

Stosowanie tego rodzaju urządzeń ulega stałemu wzrostowi, gdyż ich sprawność energetyczna 
w stosunku do rezystorowych układów jest wyższa o około 25%, a ponadto - w wyniku kontrolo
wanego przepływu w silnikach trakcyjnych - wydłuża się znacznie żywotność silników i przekład
ni mechanicznych lokomotyw. 

29JV= 

SJ 

Rys. 6. Układ sterowania lokomotywy. 
T l -łącznik okresowy do jazdy lokomotywy, T2 -łącznik okresowy do hamowania elektrycznego 
lokomotywy, CI z- człon zadawania prądu, SJ- łącznik jazdy, SP, SL -lącznik do rewersji prądu 
w obwodzie twornika, DZ- dioda zwrotna, DH- dioda hamowania, CI- czujnik prądu, 
ST- sterownik elektroniczny, *SH -łącznik hamowania, *RH- rezystor hamowania, 
(*-wyposażenie występujące tylko w lokomotywach przewodowych) 
Figurc 6. Control system o f a locomotive 

Na rysunku 6 przedstawiono uproszczony układ zastosowania tranzystorowego łącznika prądu 
stałego do sterowania napędu trakcyjnego zasilanego z akumulatora lub sieci trakcyjnej, pozwala
jący na wyjaśnienie zasady sterowania (konkretne rozwiązania i parametry techniczne dla poszcze
gólnych typów lokomotyw dołowych można znaleźć w materiałach firmowych producentów tych 
urządzeń). 
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2.5. Urządzenia do zasilania i regulacji prędkości napędów maszyn wyciągowych 

Ważną grupę urządzeń energoelektronicznych stanowią zespoły przekształtnikowe (rys. 7), przez
naczone do zasilania i sterowania napędów maszyn wyciągowych z silnikami prądu stałego. Obec
nie około 50 maszyn wyciągowychjestjeszcze eksploatowanych z maszynowymi układami Leonarda. 

Napędy przekształtnikowe dla maszyn wyciągowych mogą być realizowane w dwóch wersjach 
układowych. Dla maszyn wyposażonych w silniki o mocy do l MW, posiadających lity obwód sto
jana, preferowany jest układ z dwoma przekształtnikami w obwodzie twornika, a dla maszyn z sil
nikami o mocy powyżej l MW, mających silnik z blachowanym obwodem magnetycznym, stosuje 
się zwykle jeden przekształtnik do zasilania obwodu twornika, a rewersja obrotów silnika jest do
konywana w obwodzie wzbudzenia, zasilanego z dwóch przeciwrównolegle połączonych prosto
wników. 
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Rys. 7. Przekształtnik do zasilania i regulacji napędu maszyny wyciągowej. 
TRp- transformator prostownikowy, PI- przekładniki sprzężenia prądowego, PR l, PR2, PR3- sterowane 
prostowniki, CZ- człon zadający, RN- regulator napięcia, RI- regulator prądu, EPS -przekaźnik blokady 
sterowników, ST!, ST2- elektronicznesterownikido wyzwalania tyrystorów prostowników PRl i PR2 
Figure 7. Converter for supply and regułalian of a winder drive 

Napędy przekształtnikowe maszyn wyciągowych - w stosunku do napędów zasilanych z ma-
szynowych układów Leonarda- mają następujące zalety: 

wyższą o około 17,5% sprawność energetyczną; 
lepsze własności regulacyjne; 
wyższą niezawodność ruchową; 

łatwiejszy montaż urządzeń, co jest szczególnie ważne, gdy są one lokalizowane na wieży szy
bowej. 
Dlatego celowe jest sukcesywne zastępowanie maszynowych układów Leonarda układami wy

posażanymi w przekształtniki. 
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2.6. Urządzenia do ekonomiemej regulacji wydajności maszyn przepływowych 

W przemyśle wydobywczym, a także w energetyce i hutnictwie maszyny przepływowe (takie jak 
wentylatory głównego przewietrzania, pompy, sprężarki) z reguły posiadają napędy o mocy powy
żej 0,5 MW i są wyposażone w silniki prądu przemiennego o napięciu znamionowym 6 kV. 

Realizacja regulacji wydajności maszyn przepływowych, najbardziej efektywna poprzez regu
lację prędkości obrotowej napędów, opiera się praktycznie na dwóch rozwiązaniach układowych. 

W przypadku, gdy maszyny przepływowe są napędzane asynchronicznymi silnikami klatkowy
mi lub silnikami synchronicznymi, regulację ich prędkości można zrealizować , stosując przeksz
tałtniki częstotliwości w obwodzie stojana silnika (rys. 8). Ten sposób regulacji prędkości wymaga 
zastosowania przekształtników częstotliwości o mocach odpowiadających mocy znamionowej sil
ników, co przy napięciu zasilania 6 kV wymaga wysokich nakładów finansowych na zakup urzą
dzeń przekształtnikowych . 
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Rys. 8. Układ z przekształtnikiem częstotliwości. 
O- odłącznik, W- wyłącznik, Pcz- przekształtnik częstotliwości , ST- sterownik, 
CI- czujnik prądu, TG- tachoprądnica, CZ- człon zadający 

Figure 8. System including a frequency converter 

Najczęściej punkty a-a' są połączone przez transformator obniżający napięcie z 6 kV do l kV, o 

a punkty b-b' przez transformator podwyższający napięcie z l kV do 6 kV. 
Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem na obecnym etapie rozwoju energoelektroniki jest sto

sowanie kaskad podsynchronicznych (rys . 9) do regulacji wydajności maszyn przepływowych, mi
mo że ich realizacja wymaga wyposażenia napędów w silniki asynchroniczne pierścieniowe. Na
Jeży jednak podkreślić, że przemysł krajowy produkuje asynchroniczne silniki pierścieniowe o sze
rokim zakresie mocy oraz wykonuje prace adaptacyjne, polegające na wymianie wirników w silni
kach asynchronicznych klatkowych i silnikach synchronicznych na wirniki z uzwojeniem pierście
niowym. 
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SW 

Rys. 9. Układ kaskady podsynchronicznej jednowyłącznikowej . 

01-05 -łączniki manewrowe, W- wyłącznik. M- silnik, MD, l MT. 2MT -prostowniki, 
L- dławik filtru, WS- wyłącznik szybki, TR- tyrystor rozruchowy, TO- tyrystor ochronny, 
R, Rr, RO- rezystory, l F, 2F- filtry przepięciowe . CN, CI - czujniki napi ęcia i prądu . 
ST- zespół sterowania. TPS -transformator sprzęgający 
Figut·e 9. One-switch subsynchronous cascade system 

Stwarza to możliwość wdrażania regulowanych napędów do maszyn przepływowych nie tylko 
w nowych instalacjach, ale również w instalacjach będących w eksploatacji. 

Zastosowanie kaskad podsynchronicznych do regulacji wydajności maszyn przepływowych , dla 
których zakres regulacji prędkości zawiera się w przedziale (0,6+ l) n11 ma tę zaletę, że urządzenia 
przekształtnikowe kaskady są dobierane tylko ze względu na moc poślizgu i napięcie znamionowe 
wirnika silnika napędu, co wydatnie obniża koszty zakupu urządzeń. 

3. SYSTEMY I ŚRODKI TECHNICZNE W TRANSPORCIE PODZIEMNYM 

W polskich kopalniach węgla kamiennego transport poziomy w podziemiach kopalń jest realizo
wany z wykorzystaniem dwóch rodzajów transportu : 
- ze ścian wydobywczych do stacji załadowczych transport odbywa się za pomocą przenośników 

taśmowych; 

- od stacji załadowczych do szybów transportjest realizowany za pomocą transportu kołowego. 
W ostatnich latach widoczna jest tendencja, aby na tej drodze transport urobku również odby

wał się za pomocą przenośników . Nie jest to w każdym przypadku technicznie i ekonomicznie uza
sadnione - zwłaszcza w kopalniach. w których wydobycie węgla jest prowadzone w dużych odleg
łościach od szybów wydobywczych, co przy łączeniu kopalń często ma miejsce. 
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Z przeprowadzonej analizy porównawczej obydwu rodzajów transportu [5], uwzględniającej 
koszty zakupu wyposażenia i koszty eksploatacyjne wynika, że dla wykonania tej samej pracy prze
wozowej (określonej w tkm) transport przenośnikowy jest konkurencyjny w stosunku do transportu 
kołowego, gdy odległości ścian wydobywczych od szybów nie przekraczają 3 km, natomiast przy 
odległościach większych sytuacja jest odwrotna. 

Ponadto należy podkreślić, że przy obecnie eksploatowanych środkach technicznych w obydwu 
rodzajach transportu, energochłonność transportu realizowana przenośnikami jest około lO-krotnie 
większa niż przy zastosowaniu transportu kołowego. 

Wskaźnik energochłonności, charakteryzujący ilość energii zużywanej na wykonanie jednostki 
pracy przewozowej, według [2] wynosi : 

- dla transportu przenośnikowego: k l 5 + 3 l kWh · 
~ A. ' ' tkm ' 

- dla transportu kołowego: kA 0,12+0,15 kWk h . 
t m 

Uwzględniając fakt, że obecnie na poziomach wydobywczych transportem przenośnikowym 
i transportem kołowym są realizowane porównywalne wielkości pracy przewozowej, można prze
widywać, że nadal w kopalniach będą wdrażane i eksploatowane obydwa rodzaje transportu . 

W Centrum EMAG od szeregu lat prace badawczo-konstrukcyjne są ukierunkowane na opraco
wywanie i wdrażanie do produkcji i eksploatacji coraz doskonalszych rozwiązań systemów i wy
posażenia elektrycznego dla obydwu rodzajów transportu, a także dla linowego transportu pomoc
niczego, realizowanego za pomocą kolejek podwieszonych i spągowych oraz kołowrotów (systemy 
STERLIN i KOLIN). Na potrzeby transportu przenośnikowego w ostatnim okresie zostały opraco
wane i są wdrażane do eksploatacji w kopalniach nowej generacji systemy typu SAT-36 i MSPP, 
umożliwiające realizację różnych rodzajów sterowania pracą przenośników oraz zabezpieczania i mo
nitorowania całej odstawy na poziomie wydobywczym. 

Należy również podkreślić, że w przypadku zasilania napędów przenośników z przekształtni
ków częstotliwości np.: typu PC0-31511, które aktualnie są wdrażane do produkcji w CARBOAUTO
MATYKA S.A. w Tychach, umożliwiających regulację prędkości taśmy przenośników w funkcji 
zapełnienia jej urobkiem oprócz minimalizacji zużycia energii elektrycznej na procesy w podziem
nym transporcie uzyskuje się wydatne obniżenie kosztów wydobycia z tytułu zmniejszenia zużycia 
taśmy i podzespołów mechanicznych przenośników . 

Na potrzeby transportu kołowego- oprócz modernizacji urządzeń przekształtnikowych, służą
cych do zasilania trakcji elektrycznej i ładowania akumulatorów trakcyjnych są opracowane i wdra
żane nowoczesne rozwiązania przekształtników impulsowych z układami sterowania i regulacji (dla 
wszystkich wielkości lokomotyw akumulatorowych i przewodowych stosowanych w kopalniach). 

Ponadto w ostatnim okresie w ramach projektu badawczego realizowanego w Centrum EMAG 
została opracowana koncepcja ,,Energooszczędnego i o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa sys
temu zasilania, sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów w podziemnym transporcie" (rys . 10). 

Idea systemu polega na tym, że górna sieć trakcyjna na drogach przewozowych jest podzielona 
na galwanicznie izolowane sekcje, z których każda jest zasilana z odrębnej stacji przekształtniko
wej regulowanym napięciem w zakresie 0+250 V. Sieć trakcyjna w poszczególnych sekcjach znaj
duje się pod napięciem tylko w czasie przejazdu przez sekcje pociągów, natomiast kiedy pociągi 
stoją lub nie ma ich w sekcjach, sieć trakcyjna jest bez napięcia. Sygnały kształtujące wielkość na
pięcia zasilania trakcji w poszczególnych sekcjach są zadawane przez maszynistów lokomotyw znaj
dujących się w tych sekcjach i następnie - po uformowaniu i przetworzeniu ich na postać cyfrowa 
-są przesyłane przez sieć trakcyjną do sterowników tych stacji przekształtnikowych, do których są 
adresowane. 
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Rys. 10. Koncepcja sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów na drogach przewozowych. 
To- tory, Tr- przewód trakcji, S- semafor, SP- stacja przekształtnikowa do zasilania trakcji , 
l s- izolator sekcyjny, EL- elektrowóz, W! -wagon pierwszy, Wn- wagon ostatni, 
ŁS -łącznik sekcyjny, l -sterownik semaforowy (STS), 2- sterownik elektrowozu (STE), 
3- transpander elektrowozu (TlE), 4- transpander ostatniego wagonu (TIL), 
5- sterownik stacji zasilania trakcji (STZ) 
Figw·c I O. Idea o f eontroi and protection o f railway traflic on travelling traeks 

Sygnały do zabezpieczenia ruchu pociągów (identyfikacja numerów i lokalizacja początków i koń
ców pociągów w poszczególnych sekcjach) są wypracowywane przez sterowniki semaforowe, zlo
kalizowane na początku każdej sekcji , które- komunikując się poprzez sieć trakcyjną w obrębie 
każdej sekcji ze sterownikami stacji przekształtnikowych i sterownikami lokomotyw- umożliwia

ją realizację wymaganych funkcji do sterowania, kontroli i zabezpieczenia ruchu pociągów na dro
gach przewozowych. 

Przedstawiony system zasilania i sterowania pojazdami szynowymi wpływa na obniżenie ener
gochłonności w podziemnym transporcie o około 25-;. 30% oraz znacznie poprawia bezpieczeństwo 
na drogach przewozowych. Umożliwia stalą kontrolę położenia pociągów na trasie, eliminuje przy
padki najazdu jednego pociągu na drugi lub na odczepione wozy oraz ogranicza do minimum sto
pień zagrożenia porażeń elektrycznych od sieci trakcyjnej . 

System ten pod względem funkcjonalnym został sprawdzony na obiektach rzeczywistych i może 
być stosowany na drogach przewozowych o dowolnej konfiguracji, przy wykorzystaniu i niewiel
kiej modyfikacji istniejących w kopalniach urządzeń do zasilania trakcji i środków transportowych. 

PODSUMOW ANIE 

Uwzględniając światowe trendy rozwoju urządzeń energoelektronicznych jako najbardziej racjonal
nych rozwiązań w większości procesów przekształcania energii elektrycznej, przyjęty i realizowa
ny w górnictwie kierunek stosowania tych urządzeń dla różnych maszyn górniczych i procesów pro
dukcyjnych jest właściwy . 

W najbliższych latach powinny być doskonalone i rozwijane następujące grupy urządzeń i na-
pędów energoelektronicznych: 

przekształtnikowe kaskady do regulacji wydajności maszyn przepływowych o średniej i dużej 
mocy; 
przeksztaltniki częstotliwośc i o napięciu 6 kV i mocach do 3 MVA do regulacji napędów ma
szyn przepływowych i maszyn wyciągowych; 

- przekształtniki częstotliwości o mocach 20-;.500 kVA i napięciu do l kV w wykonaniu prze
ciwwybuchowym do regulacji prędkości napędów maszyn urab iających , przenośników, kolejek, 
kołowrotów, szybikowych maszyn wyciągowych, itp., a także w wykonaniu normalnym - dla 
napędów w zakładach przeróbczych; 

- przekształtniki impulsowe z układami sterowania i regulacj i dla lokomotyw dołowych . 
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W zakresie transportu podziemnego powinny być nadal rozwijane i doskonalone systemy i środ
ki techniczne dla transportu przenośnikowego i kołowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
unowocześnienie systemów i środków technicznych do realizacji wysokowydajnych procesów ła
dowania i rozładowywania urobku w stacjach załadowczych i wyładowczych . 
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Energy-Saving Equipment and Drives 
a Chance of Costs Reduction o f Mining 

A structure of consumption of electric energy classified into basie mining processes has been pre
sented in the paper and the specific examples of use of energy-saving equipment and drives in a coal 
mine, causing reduction in energy consumption of mining operations (costs reduction of mining) 
have been discussed as well. 
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Koncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej 
przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby 
budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami 
przez producenta węgla kamiennego 
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Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono konstrukcję metody służącej kompleksowej ocenie 
atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, która może stać się zdaniem 
autora fundamentem budowy strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze ener
getyki zawodowej w Polsce. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego a pro
ces analityczny oparto na narzędziach wielowymiarowej analizy porównawczej. Prezentację propo
nowanej metody poparto przykładem obliczeniowym w oparciu o zmienne budujące potencjał finan
sowy elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Marketing, atrakcyjność rynkowa, zarządzanie z kontaktami z klientami 
sektor energetyki zawodowej, elektrownia, elektrociepłownia, kopalnia węgla kamiennego 

l. WPROW ADZENIE 

Zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie rozwiązań poz
walających w jak najlepszy sposób przewidzieć ich rynkową przyszłość i pozwolić na miarodajne 
planowanie działań w najbliższych latach. Dodatkowo obserwuje się w świecie systematyczny wzrost 
wielkości nadwyżki podaży nad popytem, czego wynikiem jest ciągłe zwiększanie się walki kon
kurencyjnej przedsiębiorstw. Poza niekwestionowanymi zaletami tego procesu dla klientów należy 
zauważyć jedno bardzo wyraźne niebezpieczeństwo, które ta sytuacja rodzi dla dostawców z po
czątku łańcucha logistycznego. Walka o każdego klienta i za wszelką cenę, poszukiwanie obniżki 
kosztów, ciągłe inwestycje a dodatkowo działanie we wspomnianym powyżej niezwykle zmiennym 
otoczeniu rodzą ze sobą zagrożenie szybkiego pogorszenia płynności finansowej , bądź wręcz jej 
utraty. Wciąż obserwuje się, także w polskiej rzeczywistości, spektakularne upadłości nawet bar
dzo dużych przedsiębiorstw. W samym tylko 2005 roku było ich w Polsce ponad 6200 [l] . 

Warto zauważyć, że bezpośrednią przyczyną tej sytuacji, powiązaną oczywiście z procesami 
opisanymi powyżej, może być przestarzały system zarządzania firmą i/lub jej niedofinansowanie, 
jak również przeinwestowanie przedsiębiorstwa. 

Od wielu lat poszukuje się więc rozwiązań, które pozwolą odpowiednio monitorować rynek od
biorców oraz poprzez zestaw narzędzi handlowych i marketingowych motywować najlepszych spo
śród nich. 
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2. KILKA SŁÓW O MARKETINGU RELACYJNYM 

Jedną z koncepcji marketingowych idących w kierunku opisanym w rozdziale l jest idea marke
tingu relacyjnego, za której twórcę uważa się Gronroos'a [2], a rozwinął ją do współczesnej for
muły Cheverton [3]. Ten drugi uznał ten typ marketingu za "zyskowną budowę, utrzymywanie i roz
wijanie relacji z konsumentami oraz innymi partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron 
poprzez wymianę wartości i spełnienie zobowiązań". 

Koncepcja marketingu relacyjnego polega na przyczynowo-skutkowym prowadzeniu trzech pro
cesów: badań rynku, tworzenia strategii marketingowej oraz kontroli działań rynkowych. Algorytm 
ten przedstawiono schematycznie na rysunku l. 

Dla toku procesu marketingu relacyjnego podstawowym zespołem zadań jest wykonywanie pow
tarzalnych badań rynkowych. Jednym z najważniejszychjest segmentacja rynku. Ph. KotJer [4] na
zywa nią"( ... ) podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych pro
duktów i/lub odrębnego marketingu-mix, więc zintegrowanego oddziaływania ceną, promocją oraz 
dystrybucją". Specyficznym jej przykładem w rynku B2B jest segmentacja operacyjna, która zda
niem McDonalda i Qunbara [5] ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Jakie typy przed
siębiorstw obsługiwać i fak róż:nicowa_ć-warunki handlowe dla poszczególnych firm? Ważnym dla 
jej toku jest fakt ciągłego prowadzeńia tego procesu, co wymuszone jest opisywaną powyżej zmien
nością otoczenia firmy. 

Zbadaj rynek i odkryj klienta 
(ilość, rodzaj, potrzeby i atrakcyjność dla firmy) 

Zbuduj zestaw narzędzi marketingu-mix dla zbadanego rynku 
(odpowiedni produkt i jego dystrybucja, odpowiednio kalkulowana cena, 

atrakcyjna promocja ograniczająca sezonowość sprzedaży)' --

Sprawdzaj rentowność rynku, który zdobyłeś 
(przychody, koszty, zyski, częstotliwość i wielkość zakupów) 

Rys. l. Proces marketingu relacyjnego 
Figure l. Process o f relationship marketing 

Autor postanowił przenieść ideę segmentacji operacyjnej do określenia atrakcyjności rynkowej 
firm z sektora energetyki zawodowej, jako klientów kopalń węgla kamiennego. Przez atrakcyjność 
tą uznał on za Mazurek-Łopacińską [6] "zestaw cech opisujący wieJokryterialnie klienta pod kątem 
oceny jego potencjału rynkowego i możliwych do uzyskania obrotów". 

W oparciu o przedstawione powyżej zasady marketingu relacyjnego oraz odpowiedzi, jakich po
szukuje się poprzez prowadzenie oceny atrakcyjności rynkowej z wykorzystaniem segmentacji ope
racyjnej autor postanowił skonstruować własne narzędzie badawcze pozwalające na wdrożenie tych 
myśli w sposób zarządzania marketingowego firmą górniczą. 
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3. ALGORYTM METODY OCENY ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
Z SEKTORA ENERGETYKI ZAWODOWEJ 

W tworzeniu metody badawczej autor wykorzystał przede wszystkim narzędzia wielokryteriah'lej 
analizy porównawczej . Algorytm proponowanego systemu analitycznego został przedstawiony w spo-
sób schematyczny na rysunku 2. · · 

Pierwszą część metody badawczej stanowią założenia i projektowanie wstępne, w ramach któ
rych określa się zmienne opisujące wielekryterialnie firmę energetyczną. Kompleksowy opis tych 
przedsiębiorstw jest bowiem konieczny, dla przeprowadzenia segmentacji operacyjnej, w ramach 
której autor prowadzi swoje badania. 

Opierając się na pojęciu wielokryterialności autor postanowił zaproponować przeanalizowanie 
elektrowni i elektrociepłowni zawodowych pod kątem zmiennych budujących cztery potencjały tych 
firm: 
- potencjał produkcyjny, 
- potencjał sprzedażowy, 

- potencjał finansowy, 
- potencjał ekologiczny. 

" .... ---- ... 
i" ... , 

1 Część \ 
: I : 
\ l ' , ' , ... ____ ....... 

Założenia i projektowanie wstępne 

.... ---... "" ... , , ' 
: Część \ Zbieranie i weryfikacja danych wejściowych 
\ II J 

' l ' , ...... ____ ... " 
, ....... ----....... 

l ' 
: Część \ 
\ III i 

' l '... .,." ... _ _ ... 
" ....... ---..... , 

Analiza kompleksowości zmiennych 

~ 
/ Część \ Grupowanie liniowe 
\ IV i 
' , ' ...... ____ ,....,." 
", ... --- ...... , 

/ Część '\ Zestawienie wniosków strategicznych 
\ V / 

' l ...... .,." ... ____ .... 

Rys. 2. Algorytm metody oceny atrakcyjności rynkowej 
Figure 2. Algorithm o f marketing attractiveness survey 

W niniejszej pracy autor skupił się na określeniu potencjału finansowego, traktując go jako fun
damentalny dla określenia sytuacji ekonomicznej klienta. Jego waga wzrośnie dodatkowo po prze
prowadzeniu planowanego procesu liberalizacji rynku energii w Polsce, który ma między innymi 
doprowadzić do likwidacji kontraktów długoterminowych pomiędzy firmami górniczymi a elektrow
niami i elektrociepłowniami . Sytuacja ta spowoduje zindywidualizowanie działań marketingowych 
kopalń a co za tym idzie zaostrzenie walki konkurencyjnej w branży górniczej i energetycznej. 

W swoich dalszych pracach autor pragnie rozszerzyć poniższe badania także o pozostałe poten
cjały. Zmienne zaproponowane do ich konstrukcji zostały już przekonsultowane z pracownikami 
Urzędu Regulacji Energetyki oraz Agencji Rynku Energii S.A. 
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Parametry budujące opisywany potencjał finansowy zostały dobrane w oparciu o zestaw zapro
ponowany uchwałą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości [7] do kompleksowej oceny 
finansowej firm w UE, uwzględniający po zmianach przeprowadzonych przez autora zapisy obo
wiązującej obecnie Ustawy o Rachunkowości [8]. Po konsultacji z menadżerami Południowego 
Koncernu Energetycznego S.A. do zestawu parametrów zostały dodane także zmienne finansowe spe
cyficzne dla przedsiębiorstwa energetycznego. Szczegółowe zestawienie wszystkich parametrów 
zostało zaprezentowane w tabeli l. 

Tabela l. Zestaw zmiennych określających potencjał finansowy elektrowni i elektrociepłowni* 
T bl l S f . bl d 'b fi l . l f l d h . l a e et o van a es escn es manc1a potent1a o· pi ants an eatmg p1ants 

NAZWA ZMIENNEJ OPISUJĄCEJ POTENCJAŁ FINANSOWY FIRMY 

l . PŁ YNNOSC FINANSOWA 
- wskaźnik płynności finansowej (CR) 

- wskaźnik podwyższonej płynności tinansowej (QR) 

- wskaźnik wysokiej płynności tinansowej (SQR) 

2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
- wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami (R/L) 

- współczynnik długu (DR) 

- wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (ETA) 

- wskaźnik zobowiązania/kapitał (UE) 

- wskaźnik struktury kapitału (D/E) 

- wskaźnik pokrycia odsetek (DC) 

- wskaźnik pokrycia obsługi odsetek (CFC) 

- wskaźnik zobowiązań długoterminowych (L TLC) 

- nadwyżka finansowa (CF) 
- stopa nadwyżki finansowej (CFM) 

- kapitał obrotowy (NWC) 
- udział nakładów inwestycyjnych w nadwyżce finansowej (IICF) 

- udział nakładów inwestycyjnych w sprzedaży netto (I/S) 
- udział nakładów inwestycyjnych w amortyzacji (l/DE) 

- reprodukcja majątku trwałego 

3. SPRA WNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
- wskaźnik obrotowości aktywów H (T A T2) 
- wskaźnik obrotowości rzeczowych aktywów trwałych (FAT) 

- wskaźnik rotacji aktywów bieżących (CT) 

- wskaźnik pokrycia w dniach- zapasy (IT) 
- wskaźnik pokrycia w dniach zapasów węgla (WIT) 

- okres ściągalności należności (CP) 
- udział paliwa, energii i pozostałych materiałów w przychodach ze sprzedaży (FC) 
- udział kosztów zarządu w wartości produkcji (UP) 
- koszty pracy (KP) 

- udział kosztów pracy w przychodach ze sprzedaży (US) 
- udział kosztów pracy w produkcji dodanej (UPD) 
- udział zapasów w aktywach bieżących (UZM) 
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Tabela l . Cd. 
Table l Cont'd 

NAZW A ZMIENNEJ OPISUJĄCEJ POTENCJAŁ FINANSOWY FIRMY 

4. RENTOWNOŚĆ 
- stopa zysku netto (NPM) 
- stopa zysku brutto (GPM) 
- stopa zysku z działalności gospodarczej (EAM) 
- wskaźnik poziomu kosztów (WPK) 
- stopa zysku operacyjnego (OPM) 
- stopa rentowności kapitału własnego (ROE) 
- stopa rentowności aktywów (ROA) 
5. POZOSTAŁE WSKAŹNIKI BUDUJĄCE POTENCJAŁ FINANSOWY 

- produktywność majątku trwałego (PROD) 
- techniczne uzbrojenie pracy (FAEM) 
- wydajność pracy (NSEM) 
- wskaźnik umorzenia środków trwałych (DEFA) 
*Oznaczema h terowe użyte w naw1asach oznaczaJą skróty, 
jakie przydzielono zmiennym w ich dalszej analizie. 
Źródło: Opracowanie własne . 

W drugiej części opisywany algorytm badawczy zakłada zbieranie i weryfikację danych. Posz
czególne wartości liczbowe służące wyliczeniu zmiennych budujących potencjał finansowy można 
uzyskać poprzez Biuletyn Informacji Publicznej [9] oraz poprzez Agencję Rynku Energii S.A. dla 
wszystkich 29 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce. Do obliczeń wykorzystuje się 
przede wszystkim sprawozdania finansowe tych firm. 

Za Draperem i Smithem [10] uzyskane dane poddaje się weryfikacji w kwestii zgodności ich 
rozkładu z rozkładem normalnym, z użyciem testu A Kołmogorowa oraz poprzez wykonanie pod
stawowych charakterystyk opisowych dla poszczególnych zmiennych. 

W kolejnej części procesu oceny atrakcyjności autor proponuje przeprowadzenie analizy kom
pleksowości zmiennych. Składa się ona z dwóch głównych procesów. Pierwszym z nich jest stan
daryzacja zmiennych, której zadaniem jest sprowadzenie danych wielowymiarowych do postaci po
równywalnej. Standaryzacja powoduje zmianę macierzy X z danymi pierwotnymi x;i do macierzy Z 
z danymi standaryzowanymi zii dla n obiektów badanych. Proces ten odbywa się z użyciem wzo
rówl,2i3 . 

Drugim etapem procesu badania kompleksowości zmiennych powinno stać się zdaniem autora 
przeprowadzenie analizy czynnikowej, zgodnie z algorytmem zaproponowanym przez Thursto
ne'a [11]. Służy ona ograniczeniu zestawu zmiennych o parametry pozostające ze sobą w ścisłej 
korelacji. W przypadku zmiennych potencjału finansowego autor proponuje jednak nie przeprowa
dzać tej analizy, gdyż panel ten został dobrany już w sposób kompleksowy i nie wymagający uży
cia tego narzędzia ekonometrycznego. Dla pozostałych trzech potencjałów taka analiza zostanie 
w przyszłości przeprowadzona. 

xij- xsr 
z .. =-'----

!] s . 
J 

(l) 
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gdzie: 

n 

Lxij 
X =i=L_ 

sr n 
(2) 

(3) 

Autor jest świadom tego, że po zakończeniu analiz kompleksowości zmiennych a przed wy
konaniem rankingu przedsiębiorstw energetycznych można za pomocą analizy eksperckiej doko
nać przydziału wag do poszczególnych zmiennych budujących potencjał finansowy. Opierając si ę 

jednak na kompleksowości zestawu przyjętych parametrów oraz działając na podstawie uchwały 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a także kierując się zdaniem ekspertów z Połud
niowego Koncernu Energetycznego S.A. uznał on, że wszystkie zmienne podane w tabeli l są rów
noważne w określaniu atrakcyjności przedsiębiorstwa energetycznego . Autor uważa, że przyszłe 
badania nad pozostałymi trzema potencjałami powinno rozwinąć się jednak o analizę ekspercką. 

Określenie kompleksowości zmiennych pozwala na przejście do najważniejszej wnioskodawczo 
części pracy, w której autor dokonuje budowy rankingu przedsiębiorstw energetycznych ze wzglę
du na ich potencjał finansowy. Ranking ten powstanie w oparciu o budowę wskaźnika atrakcyjnoś
ci klienta nazwanego przez niego w skrócie W AK. W jego wyliczaniu autor proponuje użycie me
tody sum standaryzowanych wartości [12], z wykorzystaniem wzoru 4. 

ssw k 
Yi = LZij 

j=l 
(4) 

gdzie: W AK- wskaźnik atrakcyjności klienta, i -numer obiektu, k- ilość cech. 

W przyszłości autor pragnie rozbudować proponowaną metodę badawczą o konstrukcję innych 
rodzajów wskaźników, opartych głownie na metodach wzorcowych, zwłaszcza z użyciem taksono
micznej miary rozwoju. Będzie to możliwe po rozbudowie danych wejściowych modelu o zmienne 
określające pozostałe potencjały. 

Wyniki analiz przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach realizowanej pracy mają po
zwolić autorowi na dokonanie wnioskowania, co do poziomu zróżnicowania atrakcyjności rynko
wej poszczególnych firm z sektora energetyki zawodowej na podstawie ich sytuacji finansowej 
(a w przyszłości sytuacji produkcyjnej, handlowej i ekologicznej) . Na tej podstawie można stwo
rzyć dla przedsiębiorstwa górniczego podstawy głównej części jednej z najważniejszych strategii 
funkcjonalnych firmy, jakąjest strategia marketingowa. 

Opierając się na zróżnicowanych wartościach wskaźnika atrakcyjności poszczególnych firm ener
getycznych można bowiem, podjąć próbę stworzenia systemu zarządzania marketingowego kon
taktami z klientami, który zawierałby wszystkie elementy wydzielane dla tego typu rozwiązań w li
teraturze przedmiotu, a mianowicie: 
A. Podział klientów na grupy o wysokim, średnim i niskim poziomie atrakcyjności rynkowej. 
B. Plan różnicowania warunków handlowych pomiędzy grupami atrakcyjności, co do: 

- poziomu rabatów (funkcjonalnych, czasowych) dla poszczególnych grup odbiorców; 
poziomu terminów płatności dla poszczególnych grup odbiorców; 
poziomu limitów kredytów kupieckich dla poszczególnych grup odbiorców. 
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C. Plan oddziaływania marketingowego w poszczególnych grupach atrakcyjności, co do: 
- poziomu aktywności z zakresu promocji sprzedaży w poszczególnych grupach; 
- poziomu budżetów promocyjnych w poszczególnych grupach odbiorców; 
- zakresu dostępności panelu partnera w systemie sprzedaży internetowej. 

4. PRZYKŁAD OBLICZENIA POZIOMU ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKIZAWODOWEJ NA PODST A WIE 
ICH POTENCJALU FINANSOWEGO 

W oparciu o metodę przedstawioną w rozdziale 3 autor postarał się stworzyć ranking elektrowni 
i elektrociepłowni zawodowych pod kątem poziomu wskaźnika atrakcyjności W AR. Poszczególne 
zmienne obliczono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych tych firm odpowiednio dla 
lat 2002-2004. Ze względu na poufność niektórych danych autor nie otrzymał zgody na publikację 
ich wartości liczbowych. 

Okres trzech kolejnych lat został wybrany przez autora w celu obserwacji długofalowych zmian 
w kształtowaniu się wskaźnika atrakcyjności rynkowej dla pojedynczej firmy. 

Zgodnie z proponowaną metodologią, rozkłady zmiennych zostały poddane analizie na zbież
ność z rozkładem normalnym. Wszystkie wartości 'A miały poziomy mniejsze od odczytywanych z ta
blic Kołmogorowa poziomów Ao.. Można, więc było przyjąć hipotezę o zbieżności rozkładów zmien
nych z rozkładem normalnym. 

W kolejnej części analizy dokonano standaryzacji zmiennych zgodnie ze wzorem l. Proces ten 
pozwolił na wyliczenie poziomów wskaźnika atrakcyjności rynkowej W AK dla poszczególnych 
elektrowni i elektrociepłowni . Poziom indeksu W AK dla badanych jednostek gospodarczych przed
stawiono w tabeli 2. Zaprezentowano w niej także rankingi elektrowni i elektrociepłowni zawodo
wych dla badanych okresów, określone na podstawie wyznaczonych poziomów wskaźnika W AK. 

Analizując uzyskane wyniki można zaobserwować znaczne zróżnicowanie wskaźników W AK, 
co wskazuje na dużą zmienność potencjałów finansowych pomiędzy poszczególnymi firmami ener
getycznymi. Bardzo ciekawe wyniki daje także analiza porównawcza poziomów wskaźników W AK 
dla tych samych przedsiębiorstw w analizowanych latach. Można zaobserwować bowiem, że seg
ment elektrowni i elektrociepłowni zawodowych składa się pod względem finansowym z trzech grup 
firm. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwa o zdecydowanie lepszych i utrzymujących się w bada
nym okresie na względnie stałych poziomach wartościach wskaźnika WAK (powyżej 7 ,0). 

Są to jednostki o numerach 18, 20, 25, 10 i 24, będące firmami zdecydowanie najbardziej atrak
cyjnymi rynkowo, o ugruntowanej sytuacji finansowej; przedsiębiorstwa najmniej ryzykowne w kre
dytowaniu kupieckim i najbardziej podatne na motywację z zakresu programów lojalnościowych. 
Drugą grupę stanowią firmy o średniej atrakcyjności (poziom wskaźnika W AK pomiędzy -5,0 a 7 ,0). 
Obok niższych potencjałów finansowych można zaobserwować także ich znaczną zmienność, trend 
malejący w przypadku jednostki 14, czy też rosnący dla firmy 5 i 12. Grupa opisywanych elektrow
ni i elektrociepłowni to niestety niestabilni "średniacy" nie posiadający ustabilizowanej pozycji 
rynkowej pozwalającej na ograniczanie zjawisk sezonowości (rocznej, czy też koniunkturalnej) . Po
ziom finansowania inwestycji, nawet krótkoterminowych ze środków własnych jest w ich przy
padku stosunkowo niewielki. Ta grupa rynkowa to odbiorcy sporych możliwości rynkowych, ale 
o bardzo różnej wypłacalności, niestety bardzo zmienna pod tym względem nawet w krótkich ok
resach czasu. Ostatnią grupę firm stanowią przedsiębiorstwa o najniższych poziomach wskaźnika 
W AK. Są to firmy najsłabsze finansowo, w przypadku których, należy ograniczać używanie narzę
dzi kredytowania kupieckiego. Co ważne ich grupajest dosyć stabilna i przewidywalna. 

Autor pragnie zwrócić uwagę na przedsiębiorstwo z numerem 17, które w przeciągu badanego 
okresu czasu spadło z grupy drugiej na ostatnie miejsce w rankingu. Jest to dowód na to, że w branży 
energetycznej pomimo dosyć stabilnej sytuacji po stronie popytu mogą także występować okresy 
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dużego spadku wypłacalności budujących ją firm . Autor pragnie zwrócić uwagę na fakt, że pro
ponowany system pozwala na identyfikację tych procesów. 

Tabela 2. Poziom wskaźnika atrakcyjności rynkowej W AK dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych 
w Polsce oraz ranking tych przedsiębiorstw dla lat 2002-2004 
Table 2. V al ue o f marketing attractiveness index (WAK) for plan ts and heating plan ts in Poland 
an d k f h . 2002 2004 ran o t ese compames m -

Poziom wskaźnika WAK w roku: Miejsce w rankingu w roku: 
Numer badanej 

elektrowni/ 
/elektrociepłowni 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

l -0,14 -0,45 -0,85 15 15 13 

2 -14,03 -13 ,85 - li' 18 29 29 28 
l 3 6,89 6,54 3,97 7 7 9 

4 9,55 8,98 6,48 5 6 6 

5 -0,99 -0,69 -0,31 16 16 12 

6 -5,44 -5,62 -5,64 21 23 22 

7 5,77 5,69 -4,39 9 9 21 

8 0,64 1,58 2,85 I3 12 lO 

9 -2,51 -2,64 -3,20 I7 17 18 

10 11,38 12,05 14,41 4 4 4 

II 3,33 2,01 0,95 II 11 11 

12 -5,95 -5,69 -l, 13 23 24 15 

13 -9,37 -6,18 -2,82 27 25 17 

14 -9, II -5 ,58 -1 ,80 26 22 16 

15 -3,7 -3 ,69 -7,45 19 20 24 

16 -5,51 -5,37 -9,88 22 21 26 

17 2,44 1,58 -14,28 12 13 29 

18 20,33 19,65 18,46 l l l 

19 -6,44 -6,34 -6,50 24 26 23 

20 18,52 19,25 17,94 2 2 2 

21 -4,66 -3,58 -3,30 20 18 19 

22 0,02 0,21 -0,91 14 14 14 

23 -11,88 -12,55 -9 ,94 28 28 27 

24 9,5I 9,00 7,47 6 5 5 

25 16,00 15,32 14,95 3 3 3 

26 -8,03 -8,25 -8,59 25 27 25 

27 -3,41 -3,58 -3,38 18 19 20 

28 6,16 5,92 4,10 8 8 7 

29 3,52 3,66 3,98 !O lO 8 
Zródło: opracowame własne. 
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Dodatkowym etapem prowadzonych badań, który autor postanowił przeprowadzić już po uzys
kaniu zróżnicowanych wartości wskaźnika WAK była analiza korelacyjna wartości wskaźnika atrak
cyjności z poziomem mocy osiągalnej w poszczególnych przedsiębiorstwach . Wskazała ona na to, 
że firmy większe posiadają wyższy potencjał finansowy a więc są firmami bardziej atrakcyjnymi. 
Dalsze badania autora pójdą w stronę poszukiwania zależności korelacyjnych z pozostałymi trzema 
wydzielonymi potencjałami. 

WNIOSKI 

Analizy wykonane przez autora skłaniają do wysunięcia wniosku, że segment energetyki zawodo
wej pomimo pozornej jednorodności wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W aspekcie rozpoczy
nającego się procesu liberalizacji rynku energetycznego w Polsce ma to fundamentalne znaczenie 
dla budowy strategii marketingowej przez producenta węgla kamiennego, będącego dostawcą su
rowca dla elektrowni i elektrociepłowni . Flanowana likwidacja umów długoterminowych powo
duje w aspekcie ogólnoświatowego trendu polegającego na systematycznym wzroście nadwyżki 
podaży nad popytem realne uwolnienie systemu handlu węglem kamiennym do sektora energety
cznego. W aspekcie wzrostu konkurencyjności poszczególnych jego dostawców bez przeprowa
dzania kompleksowych i systematycznych badań rynkowych "grozi" to prowadzeniem w przysz
łości przez wiele kopalń nieefektywnej polityki handlowej. W celu uniknięcia tej sytuacji należy 
wykorzystać systemy służące dokładnemu monitoringowi rynku. Metoda zaprezentowana w pracy, 
pomimo występujących w niej jeszcze uproszczeń, w pełni spełnia zdaniem autora tego typu funk
cję . Będąc zgodną z metodologią marketingu relacyjnego oraz wykorzystując narzędzia wielowymia
rowej analizy porównawczej pozwala bowiem na kompleksową analizę segmentu energetyki za
wodowej pod kątem poziomów atrakcyjności rynkowej (wskaźnika W AK) budujących go elek
trowni i elektrociepłowni . Kompleksowa wiedza o tych jednostkach, poparta wykonywanym w koń
cowej części ich rankingiem pozwala firmie górniczej na budowanie opartej na wiedzy rynkowej 
strategii marketingowej, zakładającej różnicowanie wykorzystania narzędzi handlowych i marke
tingowych w stosunku do poszczególnych przedsiębiorstw , w zależności od poziomów WAK. Ana
liza liczbowa wykonana w ostatniej z analitycznych części pracy dobitnie wskazuje na duże zróż
nicowanie firm energetycznych ze względu na cechy ważne dla ich dostawcy. Pokazuje także przy
najmniej trzy różne grupy jednostek budujących ten segment odbiorców. Pierwszą jest stabilna fi
nansowo grupa liderów o wysokich poziomach wydajności produkcyjnej. Druga to zespół odbior
ców o średnich i bardzo zmiennych w czasie poziomach potencjałów finansowych, którzy będąc 
wyposażonymi często w duże moce wytwórcze stanowią grupę klientów szans, ale i wysokiego ry
zyka zmienności . Ostatnią grupą są elektrownie i elektrociepłownie o niskich poziomach W AK. 
Stanowią oni grono klientów najbardziej ryzykownych, w przypadku których, należy stosować ogra
niczone motywowanie handlowe. 

Rozbudowując proponowaną metodę, w najbliższej przyszłości autor planuje zakończyć prace 
nad konstrukcją zakresu zmiennych budujących pozostale trzy potencjały firm energetycznych, waż
ne z punktu widzenia ich oceny przez przedsiębiorstwa górnicze. Pragnie także dodać do metody 
panel badawczy z analizą ekspercką przypisującą wagi poszczególnym zmiennym. 
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Survey of Marketing Attractiveness of Plants 
and Heating Plants in Foland for Coal Mines 

The paper presents construction of method using to survey of plants and heating plants' marketing 
attractiveness. Author suggests, that this method could be base to make marketingstrategiesof coal 
mines. In building of this method there be used relationship marketing idea and in study author pre
sumes of multidimensional comparison analysis tools. At the end author delves with using data built 
financial potential o f plan ts and heating plan ts in Poland. 
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Badania in situ dla oceny wpływu czasu na zasięg strefy spękań 
oraz rozwarstwienie skał stropowych 
w wybranych wyrobiskach korytarzowych 

Tadeusz Majcherczyk, Piotr Malkowski, Zbigniew Niedbaiski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań zasięgu stref spękat'J wokół kilku wy
robisk korytarzowych. Badania prowadzono w okresie kilkunastu miesięcy, począwszy od chwili 
wydrążenia, za pomocą ekstensometrów oraz endoskopu. Wyniki wskazują, że największa propa
gacja strefy zniszczenia występuje w pierwszym okresie od wykonania wyrobiska. Zauważono tak
że, że wielkość rozwarstwiei't zazwyczaj w czasie rośnie, ale występować może także okresowe za
ciskanie szczelin. Znajomość zasięgu strefy spękań można wykorzystać do prognozowania obcią
żenia na obudowę wyrobisk korytarzowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Badania kopalniane, zasięg strefy spękań 

l. WPROW ADZENIE 

Wykonanie wyrobiska podziemnego powoduje naruszenie pierwotnej równowagi statycznej góro
tworu w otoczeniu tego wyrobiska. Przejście górotworu do nowego stanu równowagi związane jest 
z przemieszczeniem się cząstek górotworu z położenia pierwotnego do innego zwanego wtórnym. 
Głównym czynnikiem powodującym ruch cząstek górotworu w otoczeniu powstałego wyrobiska 
górniczego są siły ciężkości. W niektórych przypadkach ruch cząstek górotworu może odbywać się 
dodatkowo pod wpływem sil tektonicznych. 

Kinematyka ruchów górotworu występujących pod wpływem wykonania wyrobiska podziem
nego jest na ogól bardzo złożona. W zasadzie w otoczeniu wyrobiska korytarzowego wyróżnia się 
trzy charakterystyczne strefy przemieszczeń górotworu: strefę zawalu, strefę spękań i strefę prze
mieszczeń ciągłych . 

Wykonanie wyrobiska korytarzowego nie zawsze powoduje występowanie w jego otoczeniu 
wszystkich trzech stref. W określonych warunkach może występować tylko strefa przemieszczel't 
ciągłych bez strefy zawalu i spękań, w innych zaś warunkach występować będą strefy spękat'1 i prze
mieszczeń ciągłych bez strefy zawalu. Są jednak i takie przypadki, w których w otoczeniu wyrobis
ka podziemnego występują wszystkie wyróżnione strefy przemieszczeń [9], [7]. 

Dla ilościowego opisu procesu przemieszczet'l górotworu zaistniałego pod wpływem wykona
nia wyrobiska korytarzowego istotne jest określenie zasięgu poszczególnych stref deformacji. Prze
bieg granic poszczególnych stref zależy od wielu czynników i w ogólnym przypadku jest bardzo trud
ny do dokładnego wyznaczenia. Zasadniczą trudnością w ilościowym opisie stref zniszczenia wokół 
wyrobiska korytarzowego jest uwzględnienie niejednorodności i anizotropowości ośrodka skalnego. 

Jak dotychczas badania kopalniane są jedynym sposobem werytikacji prognozowanych stref 
zniszczenia dla oceny stateczności podziemnych wyrobisk korytarzowych [2], [6]. 
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2. POMIARYROZWARSTWIEŃ I ZESZCZELINOWANIA SKAŁ 
W OTOCZENIU WYROBISKA 

Kontrolę Odkształcell lub przemieszczeń górotworu wokół wyrobiska powinno przeprowadzać się 
zarówno podczas drążenia, jak i po jego wykonaniu. Zakres monitoringu zależy od rodzaju obudo
wy zastosowanej w wyrobisku [3], [7]. 

Najbardziej popularnym sposobem pomiaru rozwarstwie!l wokół wyrobisk korytarzowych jest 
kontrola stropu za pomocą rozwarstwieniomierzy. Pomiar ten ogranicza się jednak do wskazania 
odcinka stropu lub pakietu warstw stropowych, na którym dochodzi do odspajania się skał. Jest to 
bowiem pomiar na jednym odcinku (tzw. rozwarstwieniornierze niskie lub wysokie) lub co najwy
żej na 3+4 odcinkach jednocześnie ( rozwarstwieniamierze wielopoziomowe) i dokonuje się go zwyk
le do głębokości około 4+6 m (2], [4]. 

Nowoczesnym sposobem pomiaru rozwarstwień jest wykorzystanie sondy ekstensometrycznej. 
Pokazuje ona bardzo precyzyj nie przemieszczanie się warstw w otoczeniu wyrobiska w miarę upły
wu czasu od zainstalowania przyrządu [5], [4], [7]. Ekstensometry mogą pracować w otworach 
o różnym nachyleniu, co pozwala na szerokie ich stosowanie przy pomiarach wymagających dużej 
precyzji. Ponadto pozwalają one na wielokrotne pomiary i co najważniejsze, dają niezwykle dużą 
dokładność- do 0,02 mm. Zasada działania sondy jest następująca: do otworu o żądanej długości 
(zwykle 6+ l O m) i średnicy 40+45 mm wprowadza się plastikowe kotewki (do 20 sztuk) wypo
sażone w magnesy (rys. l). Kotewki rozpierają się o ścianki otworu i pozostają w nim na stałe, tak 
jak i rurka prowadząca. Im większa ilość i zagęszczenie kotewek, tym dokładniejsze rozpoznanie 
stref deformacji w górotworze. Impuls prądowy przepływający przez sondę wytwarza pole magne
tyczne, które oddziaływuje na pole wokół poszczególnych magnesów. 

Rys. l. Schemat sondy ekstensometrycznej 
Figure l. Scheme o f extensometer sonde 

Ponieważ szczególnie intensywny wzrost rozwarstwień obserwuje się bezpośrednio po odsłonię
ciu stropu, opóźniona instalacja rozwarstwieniamierzy nie pozwala na określenie zeszczelinowania 
skał w tym okresie. Stwierdzenie wielkości rozwarstwień powstałych przed zainstalowaniem roz
warstwieniamierzy jest możliwe między innymi przy pomocy endoskopu (rys. 2). 
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Zasadniczym elementem zestawu jest układ elektroniczny, który wraz z obiektywem wmonto
wany został w obudowę o kształcie rury o średnicy 35 mm i długości 120 mm. 

Cykl badania polega na przesuwaniu głowicy endoskopu w głąb otworu wiertniczego i zapisy
waniu na twardym dysku lub magnetowidzie obrazu warstw skalnych widzianego na ekranie moni
tora wraz z komentarzem słownym. Obserwacje prowadzi się najczęściej w stropie wyrobiska, w ot
worach pionowych lub nachylonych. Poprzez badania endoskopowe wykonane na całej długości 
otworu stropowego można określić zasięg strefy spękań, czyli poziom tzw. spękań najwyższych 
[5] , [6], [8]. Dają one także możliwość ilościowej i jakościowej oceny zeszczelinowania skał wo
kół wyrobiska górniczego. 
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Rys. 2. Schemat endoskopu 
Figure 2. Scheme o f endoscope 

Akumulatmy 

~·-- -·-
l 

t 
Głowica i 1'0 o e l 

l l ~.., ' l 
endoskopu 0

' ' ' ·
0 

1 ; L OÓQ l 

t_, -

Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań rozwarstwień i zeszczelinowania skał uzys
kano na specjalnie zaprojektowanych stacjach pomiarowych, zlokalizowanyc!J w kilku wybranych 
wyrobiskach korytarzowych. W skład każdej stacji wchodziły m.in. sonda ekstensometryczna oraz 
stropowe, ociosowe oraz spągowe otwory penetrometryczno-endoskopowe. 

3. CHARAKTERYSTYKA MIEJSC BADAŃ 

Badania prowadzono w czterech wyrobiskach korytarzowych, tj .: chodnikach B-3 i B-5 w po
kładzie 358/1, pochylni B-1 w pokładzie 40411 i pochylni taśmowej C-3 w pokładzie 50211 [7] . 
Wyrobiska te nie podlegały bezpośrednim wpływom dokonanej eksploatacji i nie prowadzono w ich 
sąsiedztwie robót wybierkowych. W najbliższym rejonie nie występowały także duże dyslokacje tek
toniczne, choć na wybiegach wyrobisk stwierdzono obecność kilku drobnych uskoków o zrzutach 
do 1,2 m. 

Wokół pokładów, w których drążono wyrobiska, zalegały warstwy łupku ilastego (iłowca) za
piaszczonego, przewarstwionego łupkiem piaszczystym (mułowcem) i piaskowcem, lub też pias
kowiec przewarstwiony łupkiem (rys. 3). Miąższość pokładów wahała się od 1,5 m do 2,7 m, a ich 
nachylenie nie przekraczało kilku stopni.Wyrobiska zalegały na różnej głębokości od około 700 m 
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do około 1000 m, a do ich zabezpieczenia zastosowano obudowę podporową lukową typu ŁP, któ
ra w chodniku B-3 wzmocniona była kotwiami. Badania w wyrobiskach prowadzono na odcinkach 
o długości około 70 m. 
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Rys. 3. Litologia warstw skalnych w rejonach badań 
Figure 3. Lithology of rock mass in the analysed areas 
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4. WYNIKI POMIARÓW W WYBRANYCH WYROBISKACH KORYTARZOWYCH 

Pomiary rozwarstwień oraz stref spękań wokół wymienionych powyżej wyrobisk korytarzowych 
prowadzono w okresie od 1,5 roku do ponad dwóch lat. Otrzymano w ten sposób olbrzymią ilość 
wyników, które poddano szczegółowej analizie. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego 
artykułu przedstawiono w nimjedynie wybrane wyniki . 

4.1. Pomiary rozwarstwień 

Badania rozwarstwie1'1 w czterech analizowanych wyrobiskach wskazują na różny charakter pracy 
stropu, nawet w obrębie jednego odcinka monitorowanego wyrobiska. We wszystkich przypadkach 
można jednak stwierdzić, że w przeciągu pierwszych 40 dni od wykonania wyrobiska wartości roz
warstwień są nieznaczne i wynoszą maksymalnie około 10 mm. Po tym czasie następuje wyraźny 

przyrost rozwarstwienia na pewnych wysokościach stropu (rozwarstwienie ze znakiem "minus"), a na 
innych następuje kompakcja warstw skalnych i zaciskanie szczelin (rozwarstwienie ze znakiem 
"plus") . 

Obserwacje skał stropowych pozwalają stwierdzić, że w obrębie badanego 7,5-metrowego pa
kietu warstw stropowych następuje odcinkowe przemieszczanie się zabudowanych kotwiczek pomia
rowych. Wynika z tego, że przemieszczaniu się ulegają kolejne warstwy stropu o różnej miąższo
ści, które mogą wynosić 30 cm, ale także około 3 m. 

Wykresy na rysunkach 4 i 5 pokazują typowy przebieg pracy stropu, a odległości podane po pra
wej stronie wykresu obrazują położenie pierwotne zabudowanych w stropie kotwiczek pomiarowych. 
Wykres na rysunku 4 odnosi się do stropu piaskowcowego, natomiast na rysunku 5 -do stropu ilas
to-piaszczystego. Z wykresu na rysunku 4 wynika, że w przypadku grubych warstw piaskowca mo
że od razu nastąpić odprężenie stropowej belki skalnej. Po około 480 dniach pomiaru nastąpiło wy
dzielenie dwóch niezależnie pracujących odcinków stropu i wspólne ich przemieszczanie przez ko
lejne 150 dni. 
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Rys. 4. Przebieg rozwarstwień na stacji pomiarowej nr II w chodniku taśmowym C-3 
Figure 4. Course o f separation in the No. II measurement station in C-3 conveyor heading 
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Rys. 5. Przebieg rozwarstwień na stacji pomiarowej nr I w chodniku B-3 
Figw·e 5. Course of separation in the No. I measurement station in B-3 heading 
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W przypadku stropu ilasto-piaszczystego (rys. 5) zmiany ruzwarstwień w czasie następują prak
tycznie niezależnie na każdym poziomie stropu. Można i w tym przypadku mówić o pakietach warstw 
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stropowych "pracujących" wspólnie (obniżających się, bądź podnoszących się względem linii stro
pu o tą samą wartość), ale powstałe po wydrążeniu wyrobiska rozdzielenie warstw stropowych po
zostaje przez cały 557-dniowy okres pomiarowy. Powodem tego może być większa sztywność warstw 
piaskowca oraz mniejsza ilość wydzieleń geologicznych, które w naturalny sposób powodują warst
wową podzielność skał. 

Ponieważ badania w trzech wyrobiskach prowadzone były na odcinku zaledwie około 80 me
trów, a w pochylni taśmowej C-3 na odcinku 150 metrów, dlatego próbowano ocenić, czy jest pow
tarzalność wyników, jeżeli chodzi o występowanie maksymalnego poziomu rozwarstwień, tzn. czy 
w kolejnych cyklach pomiarowych można mówić o takim zasięgu spękań, który jest stały i tam na
stępuje głównie propagacja szczelin. 

Wykonana analiza wskazuje, że tylko w przypadku jednego wyrobiska- chodnika B-3 (rys. 6) 
rozwarstwienia stropu na monitorowanym odcinku chodnika zachodziły w sposób stały. Z rysunku 
wynika, że po pierwszym pęknięciu stropu w kolejnych dniach pomiaru następuje powiększanie się 
zasięgu strefy maksymalnych rozwarstwień i przesuwanie się w kierunku od konturu wyrobiska 
w głąb górotworu. Po osiągnięciu wielkości maksymalnych rozwarstwień na głębokości około 2,9 m, 
po 540 dniach pomiarów strop ponownie zaczął się intensywniej rozwarstwiać w bliższej odległo
ści od wyrobiska. 
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Rys. 6. Wysokość maksymalnych rozwarstwień w chodniku B-3 
Figure 6. Volume o f maximai separation in B-3 heading 
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Analizując wyniki pomiarów z dwóch stacji pomiarowych np. z pochylni B-1 (rys. 7), odleg
łych od siebie o 67 m, nie można stwierdzić żadnej powtarzalności . Na stanowisku pomiarowym nr l 
przez ponad rok największe rozwarstwienia stropu odnotowywano w odległości l m od konturu 
wyrobiska, natomiast na stanowisku pomiarowym nr 2 na odcinku pomiędzy 4,8 a 7 ,O m. 

Zaprezentowane wyniki sugerują, że rozwarstwienia skał stropowych zachodzą tam, gdzie wy
stępują najbardziej osłabione połączenia międzywarstwowe oraz to, że następuje sekwencyjne od
dzielanie się skał stropowych od siebie, począwszy od konturu wyrobiska w głąb górotworu. 
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Rys. 7. Wysokość maksymalnych rozwarstwień w pochylni B-1 
Figure 7. Volume ofmaximal separation in B-1 inclined drift 
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Analizując wartości rozwarstwień w ociosach, które to badanie przeprowadzono jedynie w po
chylni taśmowej C-3, można zauważyć nieznaczne wypychanie węgla w kierunku wolnej przestrze
ni wyrobiska w prawym ociosie oraz naprzemiennie kompakcję i rozwarstwianie w lewym ociosie. 
Rozwarstwienia w caliźnie węglowej nie przekraczają w lewym ociosie około +20 mm, a w pra
wym +20 mm i --40 mm. Generalnie występuje duża zgodność w pracy ociosów po około 50 dniach 
pomiaru (rys. 8 i 9), choć wewnątrz ociosu węglowego mogą następować nagłe rozwarstwienia do 
kilkunastu milimetrów (prawy ocios- poziom 0,16 i 1,45 m). Generalnie można stwierdzić, że 
przebieg rozwarstwiel'l dla poszczególnych głębokości, na których zainstalowano kotwiczki mag
netyczne jest bardzo podobny, jednak są odcinki pomiarowe, gdzie przebieg rozwarstwień jest inny. 
Następuje tam wtedy stały ruch skał wokół wyrobiska. 

Wspólne przemieszczanie się punktów pomiarowych, podobnie jak w przypadku pomiarów w stro
pie, wskazuje na ruch całych mas skalnych wokół wyrobisk korytarzowych. Dodatkowo można 
stwierdzić, że w analizowanych wyrobiskach czas (2 lata pomiarów) nie wpływa na ilościowy i ja
kościowy rozkład spękm'l skał wokół wyrobiska korytarzowego. 

Rozważając intensywność zjawiska, czyli wielkość rozwarstwienia w czasie można posłużyć 
się dodatkowym parametrem tzw. szybkością rozwarstwienia. Szybkość rozwarstwień skał stropo
wych jest jednym z podstawowych czynników decydujących o stateczności wyrobisk korytarzowych, 
przy czym rozumiana jest ona najczęściej jako iloraz wartości rozwarstwienia do przyjętej jednost
ki czasu. Gwałtowny przyrost rozwarstwień może być przyczyną szybkiej utraty stateczności wy
robiska, co wiąże się z koniecznością wzmacniania obudowy [1]. 

Na rysunku 10 przedstawiono zmianę szybkości rozwarstwień na stanowisku pomiarowym nr I 
w pochylni B-l. W pierwszych dniach po wykonaniu wyrobiska szybkość rozwarstwień wynosi oko
ło 0,23 mm/dobę i przez około 80 dni maleje. W 88 dniu pomiaru nastąpił jednak ponowny, gwał
towny wzrost rozwarstwień z 0,05 mm/dobę do 0,22 mm/dobę do głębokości 2,3 m powyżej stropu 
pochylni. Z kolei w następnych dniach wystąpiło, gwałtowne w tej skali zjawiska, rozwarstwienie 
o przeciwnym znaku, czyli kompakcja warstw skalnych, która do odległości l m do stropu wyro
biska miała wartość -0,1 mm/dobę. Można zatem stwierdzić, że po intensywnym ruchu mas skal
nych w kierunku do wyrobiska, następuje odprężenie górotworu. 
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Rys . 8. Rozwarstwienia w lewym ociosie pochylni taśmowej C-3- stacja pomiarowa nr l 
Figure 8. Separalian in the lcft wall o f C-3 conveyor inclined drift- No. I measurement station 
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Analizując wykres na rysunku 10 można także zauważyć, że warstwy zalegające wyżej pozio
mu 2,3 m zareagowały z pewnym opóźnieniem , co potwierdza sekwencyjność w powstawaniu roz
warstwień- zachodzą one od konturu wyrobiska w głąb calizny. 

·0,150 ~.,....--,._._ . .,..... _,_ · , r • , .... • , . , 
11 15 54 88 127 155 215 281 372 432 490 519 546 645 700 762 

doba pomiarowa 

Rys. l O. Szybkość rozwarstwienia skał stropowych w pochylni B-1 -stacja pomiarowa nr I 
Figure l O. Scparation speed ofroof rocks in B-1 inclined drift- No. I measurement station 

4.2. Pomiary stref spękań 

Jako przykład badania zasięgu stref spękań wokół wyrobiska pokazano obraz pękania skał wokół 
pochylni B-l. W tym przypadku badania prowadzono na dwóch stacjach pomiarowych oddalonych 
od siebie o 72 m. Na każdym ze stanowisk przebadano po pięć otworów: otwór pionowy w stropie, 
otwór nachylony w stropie, otwór spągowy oraz otwory ociosowe po obu stronach wyrobiska wy
konane w węglu. Ze względu na zaciskanie otworów ociosowych i otworu spągowego badania kon
tynuowano jedynie w otworach stropowych (pionowym i nachylonym) i dla nich zamieszczono 
wyniki w tabelach l i 2. 

W oparciu o wyniki uzyskane na stacji pomiarowej nr I stwierdzono, że zarówno w otworze stro
powym pionowym, jak i nachylonym, rozwarstwienie sięgnęło na głębokość około 6 m. Uzyskane 
wartości sumarycznych rozwarstwień (na całej długości otworu) nie były jednak duże, bowiem nie 
przekroczyły 40 mm. Warto też zauważyć, że największa wartość rozwarstwienia wystąpiła w trak
cie pierwszego pomiaru bazowego, a w dalszych pomiarach kontrolnych uległa zmniejszeniu. Praw
dopodobnie więc do 4 miesięcy po wydrążeniu wyrobiska następowała kompakcja warstw skalnych, 
które następnie ponownie zaczęły się rozwarstwiać. Zasięg spękań pozostał jednak bez zmian. 

Jeszcze mniejsze wartości rozwarstwień uzyskano na drugim stanowisku pomiarowym (tabela 2), 
bowiem w tym przypadku rozwarcie szczelin nie przekroczyło 28 mm. Podobnie jak w przypadku 
stacji nr I, mniejsze wartości rozwarstwień rejestrowano w otworze stropowym nachylonym, bowiem 
wynosiły one maksymalnie 10 mm. Zaznaczył się w tym przypadku także wysoki zasięg strefy spę
kań, który wyniósł w zależności od otworu od 4,2 do 6 m. Interesującym jest fakt, że propagacja 
spękań w otworze nachylonym spowodowała zaciśnięcie się warstw skalnych wokół otworu pio
nowego, gdzie zasięg strefy spękań nieznacznie się zmniejszył z 4,2 do 3,5 m. 
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Tabela l . Zestawienie wyników badań endoskopowych na stacji pomiarowej nr I w pochylni B-1 
T b! l C f l f d N l B I . l" d d ·r a e om pansan o resu ts o en oscop1c measurements m o. measurement stat10n m - me me n t 

Otwór G-54/2003 -pionowy Otwór G-57/2003 - nachylony 

Parametr Pomiar Pomiar 

Bazowy 
Po4 Po 19 Po27 

Bazowy 
Po4 Po 19 Po27 

miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach 

Liczba spękań 19 11 20 28 5 5 - 20 
Rozwarcie 

38 7 8 45 o 23 5 szczelin [mm] -

Zasięg strefy 
5,00 5,90 5,90 5,90 2,20 6,80 - 6,80 

spękar1 [m] 

Tabela 2. Zestawienie wyników badań endoskopowych na stacji pomiarowej nr II w pochylni B-l 
T b! 2 C . f l f d . . N II . . B l . l' d d 'f a e om ~anson o resu ts o en oscop1c measurements m o. measurement stat10n m - me me n t 

Otwór G-62/2003 - pionowy Otwór G-64/2003 -nachylony 

Parametr Pomiar Pomiar 

Liczba spękań 
Rozwarcie 

szczelin [mm] 
Zasięg strefy 
spękań [m] 

0,9 

0,8 

0,7 ···--· 

0,6 

M.. .. . __ _ 

0,4 ~" ·.·. 

0,3 -- --· 

Po4 Po 19 Po 27 
Bazowy 

miesiącach miesiącach miesiącach 
Bazowy 

5 

21 

4,20 

f llczb• sp~ktui i 

~-! roGa::nlt • 
20 

1,9 

1.8 

1,7 

1,6 

9 6 

28 18 

4,20 3,50 

liczb• apęk• n 

'o"""':twl.nlo j 
L..Q._~ 
30 

2,ę_ 

2,1l._ 

2 ,?._ 

2 ,§_ 

~ 

2.4_ 

2,:j_ 

2,2 

2 ,1 

20 

10 

3 

3,60 

40 

3,ę_ 

3,8 

3,7_ 

3,6 

M. 

3,4 

3,3 

3,~ 

3.L 

3.0 

4,ę_ 

4,8 

4,7 

4,6 

M. 

4,4._ 

4.:Ł 

4,~ 

4.L 

40 

3 

10 

0,60 

Po4 
miesiącach 

2 

o 

0,40 

Po 19 
miesiącach 

2 

2 

1,10 

70 

6,9 

6,8 

6,7 

6,6 

{id_ 

6,4._ 

6,:j_ 

6.~ 

6.L 

60 

pęknięcie rozwarstwienie z rumoszem 
Legenda: 

rozwarstwienie pęknięcie miękkie z rumoszem 

Rys. I l. Zapis badania endoskopowego-pomiar kontrolny w otworze pionowym 
na I stacji pomiarowej pochylni B-l 
Figure l I. Endoscopic measurement record- eontroi measurement in vertical hole 
in No. I measurement station in B-l inclined drift 

740 

Po27 
miesiącach 

6 

o 

6,00 



Przeprowadzone badania zasięgu stref spękań potwierdzają obserwacje dokonane przy analizie 
wyników pomiarów rozwarstwień, że ruch mas skalnych wokół wyrobiska jest stały. Można więc 
wydzielić pakiety warstw skalnych powyżej wyrobiskach, które "pracują" wspólnie, opadając w kie
runku wybranej przestrzeni wyrobiska lub też podnosząc się . Ruch ten powoduje zaciskanie się za
obserwowanych wcześniej szczelin i jednocześnie tworzenie się nowych. 

Zapis pomiaru endoskopowego dla otworu pionowego I stacji pomiarowej po 19 miesiącach ba
dań pokazano na rysunku 11. 

PODSUMOW ANIE 

Pomimo wielu technik pomiarowych służących do monitoringu wyrobisk korytarzowych, w przypad
ku górnictwa węgla ich przydatność jest jednak dość mocno ograniczona. Stosowane urządzenia 
muszą mieć prostą konstrukcję, być o odpowiedniej trwałości, a przede wszystkim nie utrudniać 
prowadzenia robót górniczych. Nie mogą zatem znaleźć się w przekroju chodnika takie, które unie
możliwiałyby transport załogi, materiałów i sprzętu, a także wpływałyby na parametry wentylacyj
ne. Z powyższych powodów pomiary wykonywane w głębi calizny za pomocą endoskopu otworo
wego i sond ekstensometrycznych są dobrym i tanim rozwiązaniem. 
· Z punktu widzenia stateczności wyrobiska najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na 
wielkość obciążenia obudowy wyrobiska jest rozkład stref spękań w jego najbliższym sąsiedztwie . 

Spośród obecnych technik pomiarowych jedynym sposobem oceny wielkości, zasięgu i charakteru 
spękań wokół wyrobisk, są badania endoskopowe. Pozwalają one nie tylko na ilościową ocenę nie
ciągłości wokół wyrobiska korytarzowego, ale także na obserwację charakteru zniszczenia. Oddzie
lanie się warstw skalnych jest typowe dla płaszczyzn słabych o wygładzonych powierzchniach. Przer
wanie ciągłości masywu skalnego może w tym miejscu prowadzić do opadania warstw stropowych 
i obciążania obudowy wyrobiska. 

Wykonane przez autorów badania endoskopowe pokazują, że o tym, w którym miejscu wystę
powania szczelin i spękań zachodzić będzie odspajanie się warstw skalnych świadczy charakter znisz
czenia. Wyraźne rozwarstwienie wielkości kilku milimetrów, często z widocznym rumoszem skal
nym, wskazuje na pojawienie się nieciągłości, która będzie z czasem się powiększać . 

Interesujący jest fakt, że w ciągu kilkuset dni badań i oceny konturu analizowanych wyrobisk 
korytarzowych, odnotowano okresową propagację i zaciskanie warstw stropowych. Choć maksy
malny zasięg strefy spękań jest praktycznie taki sam w ciągu dwóch lat pomiaru, to rozmieszczenie 
spękań oraz ich rozwarcie jest różne . Świadczy to o globalnym ruchu mas skalnych, które wraz z roz
wojem sytuacji górniczej mogą nie tylko przesuwać się w kierunku wybranej przestrzeni wyrobis
ka, ale także okresowo się odprężać. 

Badania endoskopowe dobrze uzupełniają pomiary rozwarstwiel'l, w szczególności te, które wy
konuje się za pomocą sond ekstensometrycznych. Punkty pomiarowe zastabilizowane na wielu po
ziomach dają możliwość kontroli całych pakietów warstw skalnych. Stąd dokładnie można ocenić 
grubość i wysokość oddzielających się warstw, które uginają się lub załamują, obciążając w ten spo
sób obudowę wyrobiska. Przeprowadzone pomiary pokazują, że warstwy takie mają najczęściej gru
bość 1,5-;-3,5 m i mogą pracować niezależnie wobec innych pakietów skalnych, tzn. mogą obniżać 
się, bądź też sporadycznie przemieszczać się również do góry. 

Analiza wyników obu rodzajów pomiarów wskazuje, że intensywność zjawiska niszczenia war
stw skalnych wokół wyrobiska jest umiarkowana. Najbardziej istotne zmiany w tworzeniu się stref 
spękań zachodzą do 30-;-40 dni po wydrążeniu wyrobiska. Po tym czasie następuje stały, ale dość 
powolny wzrost rozwarstwień, choć może dochodzić do nagłego łamania się warstw stropowych lub 
ociosowych i nagły wzrost rozwarstwień o kilkanaście milimetrów. 

Dobrym wskaźnikiem wpływu czasu na stateczność wyrobisk może być tzw. szybkość rozwar
stwień , czyli iloraz wartości rozwarstwienia do czasu obserwacji . Nagłe ruchy warstw skalnych wo-
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kół wyrobiska powodują jego błyskawiczny wzrost. Ustalenie jego krytycznej wartości zapewnia 
bezpieczne prowadzenie robót górniczych w kontrolowanym rejonie. 
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Influence of Time on Range o f Fracture Zone and Separation 
of Roof Rocksin Selected Headings: In Situ Research 

The paper presents the research results on the range o f fracture zones around several headings. The 
measurements were carried out throughout a period of more than adozen months, starting from the 
moment of the headings' execution, using extensometer sondes and an endoscope. The results indi
cate that the biggest propagation of damage zone occurs in the first period after executing the head
ings. lt was also noticed that the volume of separation usually increases in time, but there can also 
occur a periodical clenching of fracture . The data regarding fracture zone range can be used for the 
sake of prognosing pressures on headings' support. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Stan rozpoznania warunków stropowych 
południowej strefy złożowej KGHM "Polska Miedź" S.A. 
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KGHM "Polska Miedź" S.A . 0/ZG "Lubin ", Lubin 

STRESZCZENIE: Udostępnienie wyrobiskami górniczymi strefy podkenozoicznych wychodni cech
sztynu w OG ,,Polkowice II" i OG "Lubin I" ma istotne znaczenie dla dalszej przemysłowej dzia
łalności ZG ,,Lubin" i ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" z uwagi na wyczerpywanie się zasobów rud 
miedzi w rejonie centralnym i słabszych parametrów złożowych w rejonie pólnocnym kopalni ,,Lu
bin" oraz zachodniej części OG "Sieroszowice I". Realizacja tego celu wymaga lepszego rozpoz
nania budowy geologicznej, przede wszystkim pod kątem określenia przestrzennej formy złoża, po
tencjalnych warunków stropowych oraz skali zagrożenia wodnego w okresie wykonywania robót gór
niczych. Wynika to z faktu, że duże zaangażowanie tektoniczne poludniowej partii złoża w połą
czeniu ze znacznym zawodnieniem warstw stropowych poprzez okna hydrogeologiczne oraz osła
bienie warunków stropowych wynikające m.in. z rozwoju procesów krasowych i erozyjnych, stwa
rza poważne utrudnienia w udostępnien iu tej części obszaru złożowego . 

Wykonane w ostatnich latach nowe roboty górnicze oraz wiercenia i badania geofizyczne poz
walają na zweryfikowanie budowy geologicznej poludniowej strefy złożowej pod kątem potrzeb prak
tyki górniczej . Pozwala to na przedstawieniu przesłanek określających kierunki przyszłej eksploa
tacji , skalę związanych z tym zagrożeń (m.in. geotechnicznych i wodnych) a także zakres niezbęd
nych prac rozpoznawczych (wierceń powierzchniowych, robót górniczych) w poludniowej strefie 
złożowej kopali'! KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: Warunki stropowe, eksploatacja rud miedzi, podkenozoiczne wychodnie 
utworów cechsztyńskich, tektonika, kras 

l. WPROW ADZENIE 

Strefa podkenozoicznych wychodni złoża rud miedzi obejmuje swoim zasięgiem na OG "Lubin I" 
i OG ,,Polkowice II" teren od południowego zasięgu utworów cechsztyńskich do poziomu 610 m 
(rys. 1) . Generalnie północna granica analizowanego obszaru pokrywa się z przebiegiem uskoku 
głównego Lubina, a jego południową granicę stanowi uskok Olszy. 
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Udostępnienie południowej strefy złożowej ma kluczowe znaczenie dla dalszej działalności ZG 
"Lubin", z uwagi na wyczerpywanie się zasobów w rejonie centralnym i słabych parametrów zło
żowych w rejonie północnym kopalni. Realizacja tego celu wymaga lepszego rozpoznania budowy 
geologicznej , przede wszystkim pod kątem określenia przestrzennej f01my złoża, potencjalnych wa
runków stropowych oraz skali zagrożenia wodnego w okresie wykonywania robót górniczych. Wy
nika to z faktu, że duże zaangażowanie tektoniczne południowej partii złoża z rozwojem procesów 
krasowych poważnie osłabia warunki stropowe, co w połączeniu ze znacznym zawodnieniem warstw 
stropowych poprzez okna hydrogeologiczne, stwarza znaczne utrudnienia w udostępnieniu tej częś
ci obszaru górniczego [19], [9). Mając to na względzie w ostatnich kilku latach wykonano szereg 
prac rozpoznawczych w oparciu o roboty wiertnicze i górnicze oraz badania geofizyczne. 

Artykuł przedstawia aktualny stan rozpoznania budowy strukturalno-tektonicznej, warunków stro
powych południowego rejonu OG ,,Lubin I" i OG ,,Polkowice II" w oparciu o dane wiertnicze (ot
wory rozpoznawczo-dokumentacyjne, dowierty stropowe), badania geofizyczne (profilowania sejs
miczne, elektrooporowe) i roboty górnicze. Ponadto na bazie dotychczasowych doświadczeń prz_sd
stawiono sugestie, co do potrzeby dalszego rozpoznania przedmiotowej strefy złożowej w oparciu 
o nowe otwory powierzchniowe, górnicze roboty chodnikowe i wiertnicze a także badania geofizy
czne. 
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FigUI·e l. Rcgions o f roof conditions in the s outhem part o f copper deposit in KGI-IM "Polska Miedź" S.A. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC ROZPOZNA W CZY CH 
W POŁUDNIOWYM REJONIE ZŁOŻOWYM 

Rozpoznanie południowej części obszarów koncesyjnych KGHM "Polska Miedź" S.A. było reali
zowane na etapie dokumentowania złoża w kategorii C1 przy pomocy powierzchniowych otworów 
wiertniczych i badań geofizycznych. Na terenie OG ,,Lubin I" wykonano 17 otworów badawczych 
w tym 5 piezometrów, na terenie OG ,,Polkowice II" 38 otworów badawczych w tym 6 piezomet-
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rów a w obszarze złożowym ,,Radwanice Wschodnie" 6 otworów badawczych w tym l piezometr 
(rys. l). Rozpoznanie otworami powierzchniowymi [30], [29] wykazało duże zaangażowanie tek
toniczne, znaczne zawodnienie górotworu oraz niekorzystne warunki stropowe południowej części 
obecnych obszarów koncesyjnych KGHM "Polska Miedź" S.A. Te cechy masywu skalnego znie
chęciły do podejmowania robót górniczych w tej partii złoża. 

Najwcześniej rozpoczęto i w najszerszym zakresie zrealizowano udostępnianie poludniowej częś
ci obszaru koncesyjnego KGHM "Polska Miedź" S.A. na terenie OG "Lubin I". Było to zgodne 
z wnioskami koncepcji zagospodarowania złoża partii południowej kopalń ,,Lubin" i "Polkowice" 
opracowanej w połowie lat 70. XX wieku przez ZBiPM CUPRUM [11]. Przeprowadzona analiza 
programów produkcji kopalń wykazała, że w celu utrzymania założonego wydobycia, zwłaszcza ko
palni "Lubin", koniecznym będzie udostępnienie południowej partii złoża. 

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku w rejonie poludniowo-zachodnim OG ,,Lubin I" po
chylniami AS-33, AS-34 i AS-35 osiągnięto uskok główny Lubina (rys. l). Roboty te wstrzymano 
po dotarciu do strefy uskoku Szklar Gómyc/1. Natomiast w rejonie południowo-wschodnim OG ,,Lu
bin I" pochylniami S-l i S-2 nacięto strefę uskoku środkowego Lubina. W następnej dekadzie w spra
wie możliwości wykorzystania zasobów w poludniowym obszarze złożowym na terenie OG "Lu
bin I" zarysowały się dwa poglądy. Ze względu na brak bezpiecznego kompleksu (100m miąższoś
ci) słabo przepuszczalnych warstw skalnych oddzielających utwory trzeciorzędu od warstw stropo
wych Cal, zgodnie z wykonanym w 1994 roku ,,Projektem zagospodarowania złoża kopalni ,,Lu
bin" oraz "Dodatkiem nr 2" do ww. projektu (opracowanym w 1997 r.) [3], założono udostępnienie 
południowej partii złoża do uskoku południowego Lubina, natomiast eksploatację złoża zaplanowa
no do uskoku środkowego Lubina. Ta ostrożniejsza koncepcja zagospodarowania złoża była konty
nuowana w wykonanym w 2001 roku ,,Dodatku nr 3" do ,,Projektu zagospodarowania złoża rud mie
dzi OG ,,Lubin I" i OG "Małomice I" kopalni ,,Lubin" [5]. W tym samym okresie firma PK HYD
ROGEOMET AL wykonała analizę warunków geologiczno-górniczych [28], która skłoniła autorów do 
wnioskowania uzasadniającego rozpoczęcie udostępniania i eksploatacji całej poludniowej partii zło
ża do uskoku Olszy. Wykonana w 2001 roku przez CBPM CUPRUM kompleksowa analiza budowy 
geologicznej i hydrogeologicznej strefy podkenozoicznych wychodni utworów cechsztyńskich [19], 
zanegowała ten "optymistyczny" wariant zagospodarowania przedmiotowej strefy złożowej. 

Na początku obecnego wieku roboty udostępniające i eksploatacyjne w południowo-zachodniej 
części OG ,,Lubin l" nie były kontynuowane, natomiast na wschód od wiązki pochylni AS-33/34/35 
roboty udostępniające w kierunku południowym prowadził oddział G-5, który konturował złoże na 
S od uskoku środkowego Lubina- na wschód i zachód od wiązki pochylni S-l/2/3. 

Zgodnie z ww. "Dodatkiem nr 3" przedstawiającym zakres robót wybierkowych i przygotowaw
czych do 2013 rOKU, założono udostępnienie południowej partii złoża do uskoku południowego 
Lubina, natomiast eksploatację złoża zaplanowano do uskoku środkowego Lubina. Projektowane 
roboty mają być wykonywane wg schematu zakładającego rozcięcie złoża od zachodu pochylniami 
AS-33/34/35, z których drążone będą w kierunku wschodnim wyrobiska poziome, równolegle do 
głównych dyslokacji. Aktualnie roboty udostępniające prowadzone są głównie na horście między 
uskokami głównym Lubina i środkowym Lubina. W rejonie tym rozpoznanie koncentruje się na 
zachód od pochylń AS-33/34, wyrobiskami Z-5011502, które osiągnęły rejon otworu S-259 wyko
nanego z powierz<;.hni, oraz chodnikami Z-603/607. Ostatnio postęp wiązki chodników Z-501/507 
został wstrzymany z powodu nacięcia wyrobiskami iłów i żwirów oligoceńskich na wysokości prze
cinek p-21119 . Wstrzymano również ostatecznie postęp chodnika Z-603 przed wiązką pochyli'! 
Z-221/223, ze względu na stwierdzenie w stropie otworami wiertniczymi nisko zalegających utwo
rów kenozoicznych. Rozpoznawany jest północny rejon harstu przy uskoku głównym Lubina wiąz
ką chodników Z-402/403 i Z-1211123, gdzie upad złoża wynosi od 15 do 40° w kierunku N-E. 

W wyniku wykonywanych robót rozpoznawczych uskok środkowy Lubina został rozpoznany 
wieloma wyrobiskami i otworami na odcinku między pochylniami T-30/31/32 a chodnikami Z-604/ 
/607. Rozpoznanie harstu w kierunku na wschód od pochylni T -30/31/32 odbywa się wyrobiskami 
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Z-l i Z-8/9. W mniejszym zakresie wykonywane jest aktualnie rozpoznanie wyrobiskami obszaru 
na południe od tego uskoku. Odbywa się ono w kierunku na zachód od pochylń AS-34/35 wy
robiskami Z-710/711. Rozpoznanie pochylniami AS-34/35 w kierunku południowym zostało zakoń
czone, ze względu na osiągnięcie wyrobiskami strefy kawernowatych dolomitów oraz nawiercenie 
iłów cechsztyńskich zalegających bezpośrednio na białym piaskowcu czerwonego spągowca. 

W ostatnim czasie rozpoczęto rozpoznawanie strefy na wschód od pochylń AS-33/34 wyrobis
kami W-520/521/522/523 wykonywanymi wzdłuż strefy uskoków wyinterpretowanych z profili sejs
micznych [22], [23]. Od strony oddziału G-5 pod polem XV/la rozpoczęto drążenie kamiennych 
wyrobisk AW-13/14115 mających na celu połączenie z wyrobiskami W-520/523, co pozwoli na szyb
sze udostępnienie i rozpoznanie tej części OG ,,Lubin I" jako perspektywicznej dla dalszej eksploa
tacji kopalni. 

Roboty górnicze objęły również południową część obszaru koncesyjnego na terenie OG ,,Pol
kowice II". W polowie lat 90. ubieglego wieku, we wschodniej części tego obszaru, pochylnie I-2 
i I-3 i wyrobiska oddziału G-24 weszły na skrzydło wiszące uskoku głównego Lubina (rys . l). Eks
ploatację w tym rejonie ostatecznie zakończono w 1999 roku. Natomiast w zachodniej części przed
miotowego obszaru górniczego zgodnie z "Dodatkiem nr l" do ,,Projektu zagospodarowania złoża 
rud miedzi OG "Polkowice II" [2] w celu rozpoznania południowej części złoża zostały wykona
ne diagonale D-80E, D-81E oraz pochylniach D-16 i D-17. Aktualnie zaprzestano drążenia tych 
wyrobisk z powodu trudnych warunków prowadzenia robót górniczych. W okresie 2001-2006 w tym 
rejonie złożowym roboty górnicze zlokalizowane były głównie na SW od szybu P-VII. Roboty po
legały na wykonaniu wiązki pochylń C-5 i C-Sa w kierunku S-W, na długości około 900 m. Wyko
nano również chodnik C-23a o długości około 300m od pochylń C-1 i C-2 w kierunku S do po
chylni C-5. Kontynuacja tych robót ma udostępnić do eksploatacji geologiczny blok 130, co było 
już wzmiankowane w "Dodatku nr 2" do ,,Projektu zagospodarowania złoża rud miedzi OG ,,Pol
kowice II" kopalni "Polkowice-Sieroszowice" [ 4] . 

W rejonie południowej części obszarów koncesyjnych KGHM ,,Polska Miedź" S.A. wykonano 
następujące badania geofizyczne: 
- profilowanie elektraoporowe (SGE) przeprowadzone przez PBG (Warszawa) w 1958 roku, któ

rych celem było prześledzenie kontaktu bloku przedsudeckiego z monokliną przedsudecką oraz 
rozpoznania litologii i tektoniki utworów cechsztynu [23]; 

- zdjęcie grawimetryczne wykonane w 1969 roku w ramach tematu ,,Monoklina Przedsudecka" [35] 
- półszczegółowe zdjęcie grawimetryczne o średniej koncentracji 2 punkty na l km2 [23]; 

- profilowanie sejsmiczne przeprowadzone przez spółkę SEGI-PBG w latach 1991-1992, obej-
mujące wykonanie lO profili sejsmicznych na obszarze ZG ,,Polkowice" [38], oraz 6 profili sejs
micznych na obszarze ZG ,,Lubin" [39] . Wyniki prac przedstawiono na profilach czasowych, bez 
przełożenia na podkład głębokościowy z uwagi na brak danych z geofizyki otworowej. Z tych 
i innych względów wynikowy obraz budowy geologicznej w znacznej mierze odbiegał od tego, 
co rozpoznano w ostatnich 15 latach robotami górniczymi i wiertniczymi [21]; 

- profilowanie sejsmiczne przeprowadzono przez firmę "Geofizyka-Toruń" w 2001 roku, w trak
cie którego wykonano 5 profili sejsmicznych na obszarze ZG ,,Lubin" o sumarycznej długości 
8,53 km. Dane polowe poddano pelnemu cyklowi przetwarzania łącznie z migracją czasową po 
składaniu oraz konwersją głębokościową [lO] ; 

- profilowanie sejsmiczne przeprowadzone przez "Geofizykę-Kraków" w 2005 roku, a obejmują
ce wykonanie 4 profili sejsmicznych (o łącznej długości 12,9 km) na obszarze OZG "Falko
wice" [12]. Jakość uzyskanych wyników nie dała podstaw do ich wykorzystania i wiarygodnej 
reinterpretacji budowy tektonicznej przedmiotowego obszaru [16]; 

- reinterpretacje dotychczasowych badań geofizycznych dla poludniowej części OG ,,Lubin I" wy
konało KGHM CUPRUM i Zakład Geofizyki PIG (Warszawa) w latach 2004-2005 [22], [23], 
co pozwoliło zreinterpretować budowę tektoniczną przedmiotowego obszaru. 
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA POŁUDNIOWEGO REJONU ZŁOŻOWEGO 

3.1. Wykształcenie litostmtygraficzne osadów 

Poludniowy rejon koncesyjnych obszarów złożowych KGHM ,,Polska Miedź" S.A. tj. południowy 
część OG "Lubin I", OG ,,Polkowice II" i cały OG ,,Radwanice Wschód" znajduje się w południo
wo-centralnej części monokliny przedsudeckiej na kontakcie tektonicznym z blokiem przedsudec
kim (rys. l). 

Przedmiotowy obszar zbudowany jest z trzech odrębnych kompleksów skalnych: 
- kompleks zmetamorfizowanych skał krystalicznych i osadowych, stanowiących podłoże mono

kliny- tzw. metamorfik środkowej Odry (proterozoik i starszy paleozoik); 
- kompleks skał osadowych permu i triasu budujących skrzydło monokliny; 
- kompleks kenozoiczny (paleogen i neogen) stanowiący pokrywę monokliny. 

Poszczególne kompleksy zalegają na sobie dyskordantnie i przedzielone są lukami stratygrafi
cznymi. 

3 .1.1. Osady permsko-mezozoiczne 
Omawianą, południową część monokliny przedsudeckiej budują utwory wieku permsko-triasowe
go o rozciągłości NW-SE i zapadające pod kątem 2-6° ku północnemu-wschodowi . Utwory te za
legają niezgodnie (luka erozyjna obejmująca część paleozoiku) na ww. podłożu krystalicznym. Osa
dy permsko-mezozoiczne tworzą utwory permu, w tym czerwony spągowiec (P l) i cechsztyn (P2) , 
oraz utwory triasu- pstry piaskowiec dolny (T l). 

3.1.2. Utwory permskie 
Czerwony spągowiec (P l) - stanowi pakiet monotonnie wykształconych lądowych osadów o miąż
szości do 500 m. W przedmiotowym obszarze złożowym osady te zostały przewiercone trzema ot
worami, a stwierdzone ich miąższości wzrastają w kierunku S-E i wynoszą od 245 m (otw. S-74) 
do około 450 m (otw. S-155) . Dolna ich część zbudowana jest z naprzemianległych warstw zle
pieńców polimiktycznych, piaskowców szarogłazowych i łupków ilastych nieco piaszczystych, któ
rych barwa jest brunatno-czerwona, rzadziej szara i szaro-zielona. 

Górna część czerwonego spągowca to monotonna seria kwarcowych piaskowców drobno i śred
nioziarnistych (w spągu zlepieńcowatych) , których barwa jest brunatno-czerwona i czerwona, a spoi
wo ilaste i ilasto-węglanowe . Stropowa część tej serii piaskowców tzw. poziom białego spągowca 
wykształcony jest w postaci białych i szarych piaskowców kwarcowych, drobnoziarnistych i bar
dzo drobnoziarnistych o ziarnach słabo obtoczonych i przeważnie dobrze wysortowanych. Spoiwo 
tych białych piaskowców jest ilaste i ilasto-węglanowe, w części dolnej węglanowe z domieszką, 
niekiedy znaczącą siarczków miedzi. Miąższość ich w południowym obszarze złoża jest zróżnico
wana: w OG "Lubin I" od 2,69 do 41,87 m, a w OG ,,Polkowice II" od 0,3 do 18,1 m. 

Cechsztyn (P2) - stanowią ewaporaty rozwinięte w postaci czterech niekompletnie wykształco
nych cyktotemów Werra, Stassfurt, Leine i Aller. Generalnie wychodnie tych osadów na powierz
chni podkenozoicznej przyjmują postać wąskiego pasa o szerokości do 2 km (rys . 1), biegnącego 
współkształtnie do podkenozoicznych wychodni utworów czerwonego spągowca lub utworów pro
terozoicznych i staropaleozoicznych wzdłuż uskoku Olszy. 

Położenie południowej części złoża w brzeżnej strefie sedymentacyjnego basenu cechsztyńskie
go oraz na kontakcie tektonicznym z blokiem przedsudeckim, powodowało zmienność warunków 
sedymentacyjnych, co skutkowało zróżnicowaniem facjalnym osadów oraz nie pełnym wykształ
ceniem poszczególnych cyklotemów. Dotyczy to głównie poziomów solnych, które nie występują 
na całym opisywanym obszarze oraz niektórych poziomów anhydrytowych. Występujące anhydry
ty reprezentują często wyłącznie poziom anhydrytów pierwszego cyklotemu (Al) . Cała seria anhy
drytowa Al, A2 i A3 wykazuje największą zmienność wśród osadów całego profilu permsko-me
zozoicznego. Miąższość jej waha się od 17,9 m (otw. S-238) do 221,0 m (otw. S-191) w S-W części 
południowego obszaru złożowego, a w S-E części od 10,8 m (otw. S-44) do 181m (otw. H-13). 
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Mobilność tektoniczna południowej strefy złożowej spowodowała, że nie w pełni wykształcone 
utwory cechsztynu w stropie kontaktują z utworami pstrego piaskowca lub bezpośrednio z utwora
mi kenozoicznymi. Na skutek tych procesów ewaporaty cechsztyńskie wykazują znaczne zróżnico
wania miąższości. W S-W części OG ,,Polkowice II" i S części obszaru "Radwanice" łączna miąż
szość utworów cechsztyńskich wynosi od 17,9 m (otw. S-238) do 266,4 m (otw. S-235), przy braku 
ich w otworach: S-13, S-244, S-251, S-254 i H-16; a w S-E część OG "Polkowice II" i S-W część 
OG "Lubin I") od 11,8 m (otw. S-259) do 256,2 m (otw. S-27), średnio 101,8 m, przy braku ich 
w otworach: H-11, S-151, S-169 i S-261, które wyznaczająpołudniowy zasięg występowania cech
sztynu. 

W profilu osadów cyklotemu werra, którego miąższość na bazie rozpoznaniu w kat. C1 zawiera 
się w granicach od O do około 110m, wyróżnia się m.in. następujące ogniwa: 
- serię węglanową Cal- zalegającą na łupku miedzionośnym (CaO) lub bezpośrednio na piaskow

cu czerwonego spągowca - zbudowaną z wapieni i dolomitów oraz licznych ogniw przejścio
wych. Stanowi ona część furty eksploatacyjnej, a pozostała, zasadnicza jej część stanowi strop 
bezpośredni wyrobisk górniczych. W strefie podkenozoicznych wychodni węglany są porowate 
o szczelinowo-krasowym charakterze ze wzrostem udziału składników terygenicznych. Na połud
nie od tej strefy (rys. l) - pod przykryciem serią anhydrytową, węglany Cal osiągają miąż
szość do około 60 m. Przy tym tu również stwierdza się w ich obrębie intensywny rozwój pro
cesów wietrzeniowych szczególnie w ich partii stropowej [29], czego odzwierciedleniem są pa
kiety utworów zwietrzelinowych (iłołupków z m.in. ostrokrawędzistymi fragmentami skał węg
lanowych) o maksymalnej miąższości około 38m; 
poziom siarczanowy Al, który stanowią anhydryty mikrokrystaliczne, a miejscami drobnoziar
niste, wykazujące tekstury gruzełkowe, faliste, podkreślone obecnością domieszek dolomitowych 
lub ilastych, które są skałami masywnymi o grubości ławic do 2 m. W poludniowym obszarze 
złożowym anhydryty Al występują na północ od wychodni wapienia podstawowego (rys. l), przy 
czym ich miąższość jest poważnie zróżnicowana od 17,9 m (otw. S-238) do 64 m (otw. H-13). 
Tak znaczne zróżnicowanie miąższości, zostało spowodowane procesami wietrzeniowymi, któ
rych produktem są pakiety brekcji ilasto-anhydrytowej oraz gipsowej często o znacznych miąż
szościach [19]. Lokalnie utwory zwietrzelinowe zastępują cały poziom serii anhydrytowej, co 
dokumentują otwory S-16, S-237 i S-253. 
Osady młodszych cyklotemów o miąższościach silnie zredukowanych występują lokalnie (otw. 

S-25 i S-155). Osady cyklotemu Stassfurt reprezentowane przez wapienie i łupki ilaste (otw. S-25 
i H-13) oraz gipsy i anhydryty (otw. S-155) osiągają miąższość maksymalnie około 20m. Osady 
cyklotemu Leine wykształcone w postaci poziomu anhydrytu głównego, który posiadają strukturę 
mikrokrystaliczną i przerosty ilasto-dolomitowe i dolomitowe tzw. dolomit płytowy (Ca3). Przerosty 
ilasto-dolomitowe wykształcone sąjako iły ciemno-popielate i szaro-zielone, w stropie dolomityczne. 
Lokalnie występujące dolomity lub wapienie szare, drobnokrystaliczne, porowate i kawemiste o śred
niej miąższości około 0,9 m w OG ,,Polkowice II", a 3,3 m w OG ,,Lubin I". Osady cyklotemu aller 
(iły, iłołupki, wapienie, brekcje wapienne) osiągają miąższość: od 6,6 m (otw. S-247) do 38,0 m 
(otw. S-145) . 

3.1.3. Utwory triasowe 
Nad niekompletnie wykształconymi osadami cechsztyńskimi zalegają bezpośrednio osady mezozo
iczne w postaci skał triasowych reprezentowanych przez utwory dolnego pstrego piaskowca (T l) 
o bardzo wyraźnie zróżnicowanej miąższości: od 9,5 do 155,0 m, średnio 56,6 m. Tworząje kom
pleksy warstw mułowców, piaskowców drobnoziarnistych i łupków ilastych o barwie czerwono-bru
natnej i różowo-szarej. 

3.1.4. Osady kenozoiczne 
Utwory kenozoiczne leżą niezgodnie na utworach permu i mezozoiku, tworząc jednolitą pokrywę 
o miąższości wzrastającej ku północnemu-wschodowi, gdzie osiągają średnią miąższość około 340m. 
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W obrębie pokrywy kenozoicznej można wyróżnić utwory: oligocenu, miocenu, plioceńsko-pregla
cjalne, plejstocenu (fluwioglacjalne) i holocenu (aluwialne). 

3.2. Tektonika piętra permsko-mezozoicznego 

Utwory cechsztyńskie w południowej strefie złożowej OG ,,Polkowice II'' i OG ,Lubin I" oraz w ca
łym OG ,,Radwanice Wschód" charakteryzują się dużym zaangażowaniem tektonicznym. Pierwot
ny upad serii złożowej wynoszący około 2-3° na N-E został zaburzony w wyniku wyruszenia posz
czególnych partii w formie bloków ograniczonych uskokami. W strefach tektonicznych dużych dy
slokacji dochodzi do zwiększenia kąta upadu sięgającego do 50°, a lokalnie do 70° oraz zmian azy
mutu upadu warstw na południowy [19]. 

Przedmiotowy rejon złożowy LGOM leżący w południowo-centralnej części monokliny przed
sudeckiej znajduje się w obrębie strefy dyslokacyjnej Odry (NW-SE) oraz "równoleżnikowej" stre
fy przesuwczej. Od południa graniczy on tektonicznie z blokiem przedsudeckim. W tym obszarze zło
żowym uskoki systemów NW-SE (z odchyleniami na NWW-SEE i NNW-SSE) i W-E rozdzie
lają serie skalne pokrywy permsko-mezozoicznej na bloki różnej wielkości i kształtu poprzesuwa
ne względem siebie w pionie i w poziomie. Uskoki te nie tworzą wyraźnych, pojedynczych linij
nych dyslokacji nieciągłych, a są to strefy złożone z wiązek uskoków równoległych lub skośnych ku
lisowych zespołów nieciągłości, w obrębie których, stwierdza się rowy, zręby i systemy schodowe. 
Poziomy ich zasięg jest zmienny i waha się od kilku metrów do kilku kilometrów, a zrzuty do kil
kudziesięciu metrów. 

Głównymi dyslokacjami tektonicznymi, o kierunkach NW-SE lub zbliżonych , decydującymi o za
sadniczym obrazie strukturalnym złoża są: uskok Olszy ciągnący się wzdłuż granicy OG ,Lubin I" 
i S-E części OG ,,Polkowice II" i wyznaczający zasięg występowania cechsztynu (rys. l) uskok 
południowy Lubina i uskok środkowy Lubina. 

W części przebiegu uskoku Olszy, gdzie warstwy cechsztynu kontaktują uskokowo z utworami 
czerwonego spągowca wielkość zrzutu tego uskoku nie jest określona, na pozostałych jego odcin
kach wielkość zrzutu waha się od 70 do 210m. 

Uskok południowy Lubina wraz z przebiegającym dalej ku północnemu-wschodowi uskokiem 
środkowym Lubina tworzy wąski rów tektoniczny, zwany rowem Lubina o rozciągłości NW-SE 
a osią zapadającą na S-E [14], natomiast w S-W rejonie OG "Polkowice II" tworzą one rów labło
nowa o szerokości 600-1000 m. Ponadto do kierunku tektonicznego NW-SE przynależy duża stre
fa nasunięciowa uskoku głównego Lubina o zrzucie do około80m [13], który stanowi północną 
granicę omawianego, południowego obszaru złożowego. Ponadto w S-W rejonie do kierunku tek
tonicznego SW-NE należy uskok Sabina rozpoznany wyrobiskami górniczymi jako złożona strefa 
tektoniczna o szerokości do 900 m i zrzucie do 12m. 

,,Równoleżnikowy" kierunek tektoniczny przerywający ciągłość uskoków NW-SE, reprezento
wany jest w przedmiotowym obszarze przez złożone, przesuwcze strefy (od zachodu): uskoku Się
roszowie o zrzucie do 25 m w obszarze złożowym ,,Radwanice", uskoku ?alkowie na granicy po
między obszarem złożowym ,,Radwanice" a OG ,,Polkowice II", uskoku Biedrzychowa w OG ,,Pol
kowice II" oraz uskoku Szklar Górnych w S-W części OG ,Lubin I" [16]. 

Szerokość strefy uskoku Biedrzychowa w części obszaru rozpoznanej wyrobiskami górniczymi 
osiąga 500 m a wielkość zrzutu waha się od 27 m przy granicy z kopalni ,,Rudna" do 60 m na pół
noc od szybu P-VII. Przy tym na tym odcinku skrzydło północno-zachodnie jest zrzucone a od oko
lic szybu P-VII do granicy OG ,,Polkowice II" skrzydło to jest wiszące. 

W południowej strefie złożowej mewstruktury płaskie, obok powierzchni stratyfikacyjnych, re
prezentowane są przez liczne różnowiekowe generacje spękań ścinających i tensyjnych, płonnych 
i zmineralizowanych . Część z nich przekształcona jest na skutek wygładzet'l mechanicznych w lus
tra tektoniczne z rysami o orientacji NE-SW i W-E. Spękania i szczeliny obserwowane w górotwo
rze, wykazują wyraźną współzależność z ww. kierunkami tektonicznymi. Najliczniejszy system spę-
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kań ma tą samą orientację, co dominujący kierunek uskoków tj. NW-SE i W-E. Ponadto, uskokom 
towarzyszą często brekcje tektoniczne, szczeliny są wtórnie wypełnione gipsem, kalcytem lub ba
rytem. Rzadziej te deformacje nieciągle są otwarte i wodonośne. Dodatkowo uskoki normalne i szcze
liny związane z kompresją w osiowej partii antyklinalnych zaburzeń przyuskokowych przypusz
czalnie stanowią założenia dużych form krasowych, z których wypływa uwodniony osad ilasty 
w przypadku ich nacięcia wyrobiskami górniczymi np. jak to miało miejsce na kopalni ,,Lubin" m.in. 
w rejonie wnęki badawczej chodnika U-213 oraz przodka chodników T-322 i Z-603 [19], [20]. 

Poza uskokami i genetycznie związanymi z nimi zespołami spękań w poziomie złożowym stwier
dza się deformacje ciągłe: od drobnych fałdów ciągnionych w obrębie łupków miedzionośnych po
przez niewielkie synkliny i antykliny obejmujące cały poziom łupków miedzionośnych (o amplitu
dzie w granicach 30-40 cm) do makrostruktur typu fleksur oraz brachysynklin, brachyantyklin ge
netycznie związanych ze strefami uskokowymi. W orientacji osi tych struktur fałdowych dominuje 
kierunek NW-SE, podrzędnie zaś W-E. 

3.3. Rozwój procesó1v erozyjnych i krasowych 

Układ podkenozoicznych wychodni utworów permsko-mezozoicznych w południowej strefie zło
żowej jest wynikiem luki stratygraficznej obserwowanej na pograniczu bloku z monokliną przed
sudecką a obejmującej okres od wapienia muszlowego po eocen włącznie. Ponadto urozmaicona mor
fologia tych podkenozoicznych wychodni związany jest ze złożoną tektoniką blokowo-uskokową. 
Nectektoniczna reaktywacja obszaru w połączeniu z procesami wietrzeniowo-erozyjnymi uwarun
kowanymi zróżnicowanym wykształceniem litologiczno-strukturalnym osadów. 

W poziomie kontaktu utworów kenozoicznych z permsko-mezozoicznymi obserwuje się wystę
powanie głęboko założonych (nieraz po spąg cechsztynu) form korozyjnych wypełnionych miesza
niną residuum krasowego z utworami najmłodszego kenozoiku [19]. Te wtórne obniżenia są zało
żone w obrębie zruszonych tektonicznie i wyniesionych bloków uskokowych permo-mezozoiku w re
jonie "równoleżnikowej" strefy uskoku Szklar Górnych oraz uskoków NW-SE: uskoku głównego 
Lubina i uskok południowego Lubina. Analiza wykształcenia osadów zwietrzelinowych oraz mor
fologii powierzchni stropowej utworów siarczanowo-węglanowych z uwzględnieniem zweryfiko
wanych danych sejsmicznych, pozwala stwierdzić, że mamy tu do czynienia z urozmaiconą powierz
chnią krasu odkrytego. Natomiast w strefie, gdzie ewaporaty ukryte są pod utworami pstrego pias
kowca mamy do czynienia z obszarem krasu zakrytego. W rejonach przykrycia ewaporatów przez 
trias jak i tam gdzie leżą na nim bezpośrednio osady kenozoiczne można się spodziewać rejonów 
z krasem redeponowanym, gdzie powierzchnia osadów młodszych/przykrywających jest zaburzona 
zagłębieniami (kolapsami grawitacyjnymi) powstałymi przez wnikanie osadów luźnych do lejów 
krasowych. Przypadki wdarcia uwodnionych osadów ilastych do wyrobisk górniczych kopalni ,,Lu
bin" [19], [20], [21] np.: we wnęce badawczej z chodnika U-213, w przodku chodnika T-322 oraz 
w chodniku Z-603 przypuszczalnie dokumentują wąskie dolinne formy krasowe o rozciągłości zbli
żonej do NW-SE, których dna sięgają rzędnej: odpowiedni() -375m ppm, -363,7 m ppm i-347m 
p p m. 

W omawianym rejonie do rozwoju krasu przyczyniała , ; mienna podstawa erozji z uwagi na 
mobilność poszczególnych bloków tektonicznych połudmuwej części monokliny przedsudeckiej. 
Ponadto, bezpośredni kontakt ługowanych wychodni utworów siarczanowo-węglanowych ze ska
łami niekrasowiejącymi (osady czerwonego spągowca i pstrego piaskowca) sprzyjał dopływowi ak
tywnych chemicznie wód allochtonicznych. Dodatkowo mobilność tektoniczna obszaru z okreso
wym wynoszeniem i przypowierzchniowym otwieraniem uskoków i szczelin (m.in. w plejstocenie 
[15]) oraz związaną z tym aktywnością wulkaniczną przyczyniła się do tego, że w omawianym ob
szarze denudacja faktyczna była niewątpliwie większa od potencjalnej [19]. 

Procesy krasowe w połączeniu z anizotropią tektoniczną wpłynęły dodatkowo na udrożnienie 
górotworu, sprzyjając infiltracji wód z wyższych pięter wodonośnych oraz w obrębie poziomu wo-
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donośnego wapienia podstawowego. Przy czym należy mieć na uwadze możliwość "samoistnego" 
uszczelniania się górotworu przez nierozpuszczalne ilaste residuum krasowe, które wypełnia wyłu
gowane pustki skalne i szczeliny oraz tworzy nieregularnie wykształcony horyzont o znacznym, nie
raz lateralnym rozprzestrzenieniu, na kontakcie węglanów Cal z wyżej ległymi anhydrytami Ald. 
O pozytywnym oddziaływaniu tego swoistego ekranu izolującego świadczą obserwacje hydrogeo
logicznych służb kopalnianych [39], stwierdzające dobrą izolację kontaktu pomiędzy poziomami 
wodonośnymi wapienia podstawowego a kenozoicznymi w sąsiedztwie otworu S-56 oraz małe do
pływy dynamiczne w tym rejonie . 

Duże zaangażowanie tektoniczne górotworu i silny rozwój procesów erozyjnych i krasowych 
wywarło piętno na poważnym zróżnicowaniu morfologii podkenozoicznych wychodni cechsztyń
skich utworów siarczanowo-węglanowych, co jest dokumentowane otworowo, górniczo i geofizy
cznie na południe od uskoku głównego Lubina [19] . W OG ,,Lubin I" stwierdza się wąskie dolinne 
formy krasowe o rozciągłości zbliżonej do NW-SE, których dna sięgają rzędnej: odpowiednio-375m 
ppm, -363,7 m ppm i-347m ppm. Podobnie w S części OG ,,Polkowice II" obserwuje się w opar
ciu o dane otworowe (otw. S-56, S-57 i S-234) negatywne formy o rzędnych dna około-380m ppm. 
Także w obszarze "Radwanice" dokumentowane są znaczne deniwelacje powierzchni podkenozoi
cznej w strefie w strefie wychodni cechsztynu, o czym świadczy m.in. jej przegłębienie w rejonie 
otworu S-232 (o rzędnej -333,5 m ppm) [16]. 

Należy mieć na uwadze, że dalsze rozpoznanie górnicze i wiertnicze południowej strefy złożo
wej będzie dokumentowało nowe formy krasowe, które jeszcze w większym stopniu będą różnico
wać morfologię powierzchni podkenozoicznej a przez to różnicować miąższość sztywnej półki warstw 
stropowych. 

4. WARUNKI STROFOWE 

W południowej strefie złożowej oprócz dużych dopływów wód z górotworu podstawowe zagroże
nie dla robót górniczych wiąże się z niestatecznością stropów. Wynika to z faktu, występowania 
w strefie podkenozoicznych wychodni utworów cechsztyńskich uwarunkowań sprzyjających struk
turalnej anizotropii górotworu, z którą wiąże się duże zróżnicowanie i obniżenie wartości parame
trów fizyko-mechanicznych warstw stropowych jak również poważne zróżnicowanie ich miąższoś
ci. Prowadzi to lokalnie do powstawania m.in. zawałów oraz wdzierania się półpłynnych mas skal
nych do wyrobisk górniczych. 

4.1 . Wykształcenie litologiczno-strukturalne warstw stropowych 

Strop bezpośredni buduje seria węglanowa Cal zbudowana głównie z wapieni dolomitycznych lub 
dolomitów wapnistych. Często w jego dolnej części występują też dolomity smugowane, o ile nie 
wchodzą w skład furty eksploatacyjnej. Ponadto, wykształcenie stropu jest odmienne na obszarze 
występowania litofacji wapienia organicznego i litofacji marglisto-piaszczystej [20] . Należy się 
w takim przypadku liczyć z pojawieniem w dolnej części stropu bezpośredniego warstw słabszych 
takich jak: wapienie organogeniczne, margle i iły plastyczne. 

Strop zasadniczy to głównie wapienie dolomityczne i dolomity wapniste. Dodatkowo w górnej 
części pojawiają się też warstwy dolomitów marglistych i margli dolomitycznych. Ponad nimi wy
stępują dolomity onkolitowe, ziarniste, z dużą zawartością gipsu lub barytu. Generalnie, w miarę 
posuwania się w górę profilu rośnie udział skał porowatych, kawernistych, o mniejszej zwięzłości 
i odporności na wietrzenie. 

Na anizotropię skał stropowych składają się: zróżnicowanie struktury skały, zmienne uławice
nie, występowanie form żyłowych, struktur stylolitowych, zmienność porowatości i kawernistości, 
spękania, obecność w składzie mineralnym substancji ilastej i minerałów niewęglanowych oraz wtór-
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ne procesy: dolomityzacj i, dedolomityzacji, gipsyfikacji, sylifikacji, rekrystalizacji, itp. Związane 
z tym strefy osłabień litologiczno-strukturalnych górotworu zmniejszają własności mechaniczne 
skał, co wpływa na przebieg ich deformacji i niszczenia w wyniku zaburzenia równowagi statycz
nej związanej z powstaniem wyrobisk górniczych i naprężeń eksploatacyjnych. 

Skały serii węglanowej Cal często są spękane (otw. S-182, S-234, S-238, S-247 i S-248), ska
wernowane (otw. S-238), zwietrzałe (otw. S-14, S-16, S-62, S-232, S-237, S-238, S-244, S-245, S-248, 
S-250, H-13 i H-19) i zawierają brekcję (otw. S-250). Utwory zwietrzelinowe stanowią różnej wiel
kości ostrokrawędziste fragmenty skał węglanowych tkwiące w obrębie szarych iłołupków. Wystę
pują one z reguły w stropowej i centralnej partii serii węglanowej Cal, a ich miąższość wynosi od 
2,4 m (otw. H-9) do 59,7 m (otw. S-249) i stanowią one od 2,2 do 75,5% udziału w całym profilu 
węglanów [ 17]. 

W rejonach otworów S-238, S-246, S-247, S-253 i H-19 wietrzenie doprowadziło do wytworze
nia kawern oraz do powstania residuum po skałach węglanowych (otw. S-244, S-245). Utwory zwie
trzelinowe występują dość powszechnie w S-W rejonie OG ,,Polkowice II" oraz w S-E rejonie ob
szaru ,,Radwanice". Wykształcone są one jako zwietrzeliny wapnisto-ilaste o miąższości kilku me
trów (otwory S-16, S-246 i S-247). Te wtórne utwory lokalnie są zapiaszczone i mogąprzechodzić 
w żwir wapienny z piaskiem. W rejonach bezpośredniego kontaktu serii węglanowej Cal z utwora
mi kenozoicznymi stwierdza się powszechnie wapienie o teksturze porowatej (otw. S-11, S-232, 
S-237, S-245, S-246, S-251, S-253 i H-19). Obserwuje się to też wzrost udziału materiału terygeni
cznego w obrębie wapieni. 

Istotny wpływ na rozwarstwianie się warstw stropowych, a więc i na stateczność stropów ma 
uławicenie. Poszczególne ławice skał węglanowych są oddzielone od siebie warstewkami substan
cji ilastej o grubości ułamka milimetra, żyłkami gipsu, kalcytu, barytu lub minerałów rudnych. Lo
kalnie istotne znaczenie mają też szwy stylolitowe. W OG ,,Lubin I" podzielność warstwowa jest 
rzędu około 5 cm [36], a nieco rzadszajest w OG ,,Polkowice II"- 13 cm [26] . 

Oprócz serii węglanowej Cal istotne znaczenie dla prowadzenia eksploatacji w południowym 
obszarze złożowym ma obecność i wykształcenie serii anhydrytowej Al-A3. Skały te z uwagi na 
swą małą przepuszczalność tworzą poziom izolujący złoże od poziomów wodonośnych kenozoiku, 
a ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną mogą być miejscem lokalizacji ognisk wstrzą
sów generowanych działalnością górniczą. Ponadto w przypadku niewielkiej miąższości serii węg
lanowej Cal, jak to ma miejsce m.in. w obszarze złożowym ,,Radwanice" skały serii anhydrytowej 
przejmować będą funkcję stropu zasadniczego, chroniąc wyrobiska przed wdarciem się luźnych 
i plastycznych utworów kenozoicznych po załamaniu się węglanowego stropu bezpośredniego . 

Anhydryty serii Al-A3 wykształcone sąjako skały grubo- drobno- i skrytokrystaliczne, zwięzłe 
i masywne. Seria tych skał stanowi grubo- i bardzo gruboławicowy pakiet skał (od 1,5 do 2,0 m), 
przy czym poszczególne jednorodne ławice sięgają kilkunastu metrów. Niezależnie od faktu gru
boławicowej budowy anhydrytów obserwuje się w nich, zwłaszcza w poziomie anhydrytów Al, nie
regularną laminację. Skała posiada wówczas strukturę smużystą, jednakże o ograniczonej tenden
cji do rozwarstwiania. 

W południowej strefie złożowej często obserwowane jest spękanie i skrasowienie anhydrytów 
z obecnością kawern i rozmyć . Produktem tych wtórnych procesów są pakiety utworów zwietrze
linowych w postaci okruchów anhydrytów, gipsów i dolomitów w obrębie iłołupków . Brekcje tak 
wykształcone najczęściej występują w stropie serii anhydrytowej (otw. S-324, S-325 i S-326 w re
jonie uskoku Biedrzychowa oraz w otworach S-249 i S-253 pomiędzy uskokiem środkowym Lubina 
a uskokiem południowym Lubina), ale spotykane są również w spągowej i środkowej części profilu 
siarczanowego. Utwory zwietrzelinowe występujące w środkowej partii serii anhydrytowej stwier
dzono w otworach S-75, S-175a i S-177 (w obszarze złożowym "Radwanice") oraz w otworze 
S-325 (l km na N od uskoku Biedrzychowa) . Natomiast residuum krasowe w spągu serii anhydry
towej stwierdzono w otworze S-14 (na granicy OG ,,Polkowice II" i obszaru złożowego ,,Radwa
nice"), a także w otworze S-326 (rejon uskoku Biedrzychowa). Miąższość utworów zwietrzelino-
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wych wynosi od 2,6 m w otworze S-75 (w obszarze ,,Radwanice") do 16,8 m w otworze S-325 
(położonym ok. 0,7 km na N od uskoku Biedrzychowa). Przy czym w otworze S-237 udokumen
towano kompleks tych utworów zwietrzelinowych o miąższości 50,7 m, który obejmuje cały pier
wotny interwał skał siarczanowych. Inny typ residuum krasowego w obrębie serii anhydrytowej 
A1-A3 tworzą iłowce, łupki ilasto-gipsowe, mułowce i gipsy, których łączna miąższość wynosi od 
3,6 m (otw. S-174) do 22,0 m (otw. H-13- l km na N od strefy uskoku Biedrzychowa) [16]. 

4.2. Własności fizyko-mechaniczne skał stropowych 

Skały budujące pierwszy 25-metrowy interwał warstw stropowych w południowym obszarze złożo
wym charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Rozpatrując ich wytrzyma
łość na ściskanie czy moduł sprężystości Younga niemal wszystkie uzyskane wyniki pozwalają za
klasyfikować je do skał średnio mocnych, mocnych i bardzo mocnych [1]. 

Występowanie w dolnej partii skał stropowych przekrystalizowanych, silnie zwięzłych wapieni 
dolomitycznych [20] wydaje się mieć charakter bardziej ogólnej prawidłowości, dotyczącej niemal 
wszystkich otworów dostropowych w południowej części złoża LGOM. Zalegająca bezpośrednio 
ponad stropem dolomitu smugowanego warstwa wapienia dolomitycznego o miąższości około 4 m 
wykazuje prawie zawsze większe wartości wytrzymałości na ściskanie Re, niż niżej legły dolomit 
ilasty i dolomit smugowany, a także wyżej legła kolejna warstwa wapienia dolomitycznego. 

Występowanie najmocniejszych skał stropowych ponad dolomitem smugowanym potwierdzają 
wcześniejsze wyniki badań przeprowadzone w kopalniach LGOM [7], [8]. Wynika z nich, że wy
trzymałość na jednoosiowe ściskanie jest najniższa w dolomicie ilastym. Ku górze rośnie osiągając 
maksimum w przedziale 2-6 m od spągu dolomitów wapnistych a następnie stopniowo maleje osią
gając najniższe wartości w najwyższej części profilu objętego rozpoznaniem otworami. Występo
wanie dwóch maksimów wartości Re w profilu pionowym wapieni dolomitycznych budujących strop 
złoża jest kolejną prawidłowością obserwowaną w większości otworów geotechnicznych wykona
nych w przedmiotowej części złoża rud miedzi. Szczególnie wyraźnie górne maksimum zaznacza 
się w przypadku wykonanego w S-W części OG "Lubin I" otworu Br-4 G-33, gdzie 11,2 m po
wyżej stropu wyrobiska występuje warstwa bardzo silnie zwięzłego wapienia dolomitycznego o miąż
szości 2,5 m [21]. Wykazuje on bardzo wysokie, chociaż zróżnicowane wartości Re: od 129,7 do 
313,9 MPa (średnio 228,7 MPa). Tak duże wartości Re są w omawianej części złoża czymś wy
jątkowym. Bardzo wysokie są również w przypadku tej warstwy wartości innych oznaczonych la
boratoryjnie parametrów geomechanicznych takich jak: gęstość przestrzenna po, wytrzymałość na 
rozciąganie Rr i moduł sprężystości Younga Es. 

Górną część objętego rozpoznaniem przez otwory Wet 25 m interwału serii węglanowej Cal w po
łudniowym obszarze złożowym budują skały słabsze, silnie porowate i kawerniste dolomity wap
niste, wapienie dolomityczne, wapienie margliste, margle dolomityczne [19], [20], [21]. Wartości 
gęstości przestrzennej tego najwyższego interwału warstw stropowych są niższe od wartości obser
wowanych w niższych warstwach wapienia podstawowego, co wiąże się głównie z ich większą po
rowatością. Szczególnie wysokie wartości gęstości przestrzennej niektórych partii profilu warstw 
stropowych najczęściej spowodowane są dużą zawartością barytu, co udokumentowano w otworze 
Br-10 G-38, gdzie warstwa dolomitu wapnistego charakteryzowała się gęstością przestrzenną w prze
dziale od 3,20 do 3,69 kg/dm3 (średnio 3,44 kg/dm\ 

W rejonach, gdzie brak jest wyrobisk górniczych i otworów Wet jedynym źródłem informacji 
o własnościach fizyko-mechanicznych skał stropowych są otwory wiercone z powierzchni. W tym 
wypadku jednak informacja jest dużo mniej szczegółowa, gdyż próby do badań były pobierane od 
3 do 6 m, a nawet jeszcze rzadziej, gdyż niemal cały rdzeń był zużyty do oznaczeń chemicznych 
zawartości miedzi [25]. Dla porównania w otworach Wet próby do badań parametrów fizyko me
chanicznych pobierane są co 20-30 cm. 

Otwory wiercone z powierzchni są w południowym obszarze złożowym najważniejszym źród
łem danych o własnościach fizyko-mechanicznych skał zalegających wyżej niż 25 m nad stropem 
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wyrobiska. Na tej podstawie wiadomo, że środkową i wyższą część profilu wapienia podstawo
wego budują skały niejednorodne, które stanowią w przewadze dolomity wapniste o zróżnicowanej 
strukturze. Spotykane są odmiany drobnoziarniste, pelityczne oraz onkolitowe. Te ostatnie są bardzo 
porowate i skawernowane oraz zgipsowane a przez to w znacznym stopniu kruche i o niższych pa
rametrach wytrzymałościowych . 

Na utworach serii węglanowej Cal zalegają skały anhydrytowe Al, A2 i A3, które charaktery
zują się zmiennością składu i struktury, co rzutuje na rozkład wartości parametrów wytrzymałoś
ciowych i deformacyjnych. Najliczniej reprezentowane są anhydryty masywne o średniej wytrzy
małości . Jednakże występujące w profilu anhydryty zgipsowane i zailone oraz gipsy odznaczają się 
niską i bardzo niską wytrzymałością (Re około 10 MPa), co nie pozostanie bez wpływu na state
czność stropu. 

4.3. Rejonizacja warunków stropowych 

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń w rejonizacji warunków stropowych w przedmiotowej 
strefie złożowej [ 19] w niniejszym opracowaniu przyjęto, że sztywny pakiet cechsztyńskich skał 
węglanowo-siarczanowych o miąższości ok. 50 m, przy uzysku rdzenia dla danego interwału skał 
min. 45%, powinien zabezpieczyć wyrobiska górnicze przed wdarciem się do nich nawodnionych, 
luźnych lub plastycznych utworów kenozoiku i residuum krasowego. 

Rozpoznanie wiertnicze w kat. Cl wskazuje, że uzyski rdzeni w południowym obszarze złożo
wym jest zróżnicowane : dla serii węglanowej Cal wynoszą od 7% (otw. S-253) do 100% (otw. S-14) 
a dla serii anhydrytowej Al-A3 od 30% (otw. H-19) do 96% (otw. S-174) [16]. 

Rozkład miąższość sztywnej półki warstw stropowych w południowej strefy złożowej oparty na 
danych z rzadko rozmieszczonych otworów powierzchniowych wykazuje stopniowy wzrost warto
ści ku N-E. Po uwzględnieniu jednak, tam gdzie jest to możliwe, danych z wyrobisk górniczych 
i wiercet'l dostropowych z nich wykonywanych oraz danych z profilowań geofizycznych wyłania 
się dużo bardziej złożony obraz zróżnicowania miąższości sztywnych skał profilu cechsztyńskiego . 

Wynika to z nieregularnego przebiegu powierzchni ograniczających sztywną półkę od dołu i od 
góry. Składa się na to zarówno nieregularne zaleganie spągu cechsztynu, wynikające z blokowo
uskokowej budowy przedmiotowej strefy złożowej , oraz z dużych deniwelacji spągu kenozoiku 
powstałych głównie w wyniku wietrzenia i erozji. Z tego względu m.in. w OG ,,Lubin I" zamiast 
stopniowego zmniejszania się łącznej miąższości skał zwięzłych budujących nadkład złoża w kie
runku S-W (ku erozyjnemu ich wyklinowaniu) rysuje się obraz chaotycznie rozmieszczonych, wy
dłużonych generalnie w kierunku NW-SE form blokowych permo-mezozoiku, różniących się miąż
szością i wykształceniem litostratygraficznym. 

Przyjmując jako kryteria 50 metrową minimalną miąższość sztywnej półki skalnej i minimalny 
45% uzysk rdzenia z najniższego 25 metrowego interwału cechsztyńskich skał węglanowych wy
znaczono w obrębie południowego obszaru złożowego strefy o korzystnych warunkach stropowych 
(rys. l) [ 16] . Z uwagi na rzadką sieć rozpoznania wiertniczego na przedpolu eksploatacji oraz lo
kalny charakter i nieprzewidywalność zmian typów stropów, szczególnie związanych z procesami 
krasowymi, rejonizacja warunków stropowych ma charakter wstępnej prognozy. 

Generalnie należy jednak stwierdzić, że w pasie o długości około 30 km i szerokości około 200-
-500 m ciągnącym się z N-W na S-E wzdłuż linii przewidywanego zasięgu cechsztynu nie będzie 
możliwe prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji i zapewnienie bezpiecznych warun
ków prowadzenia robót górniczych oraz, że należy go wyodrębnić jako filar ochronny (rys . l). Le
żąca od niego na N-E część złoża o szerokości 500-1000 m będzie wymagać dokładniejszego roz
poznania przed gospodarczym jej wykorzystaniem [ 16]. 

Szczególnie duże wątpliwości , co do stabilnych warunków stropowych budzi wschodnia część 
OG ,,Polkowice II'' z uwagi na niewielką miąższość sztywnej półki skalnej oraz niewielkie uzyski 
rdzeni w otworach wykonywanych z powierzchni. Dlatego ewentualne roboty górnicze w tym re-
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jonie wymagać będą zachowania szczególnych warunków bezp ieczeństwa i zastosowania odpo
wiednio dobranych technik górniczych i obudowy. Źle również rokuje przylegająca do niej zachod
nia część OG "Lubin I", pomiędzy uskokiem głównym Lubina a uskokiem środkowym Lubina, na 
co wskazują wyniki badań sejsmicznych oraz dane z wyrobisk górniczych [23]. Niskie uzyski rdzeni 
w otworach oraz niewielka miąższość sztywnej półki cechują także obszar położony w S-W narożu 
OG "Polkowice II", którego granice od N-E wyznaczają otwory S-247, S-248, S-249 i S-250 a od 
S-W zasięg utworów cechsztynu (rys. l). 

Mając na uwadze potrzebę zagospodarowania południowej strefy złożowej KGHM "Polska 
Miedź" S.A. oraz trudne warunki geologiczno-górnicze w rejonie podkenozoicznych wychodni ut
worów cechsztyńskich zaprojektowano nowe geologiczne prace rozpoznawcze oparte na wykona
niu otworów powierzchniowych oraz prac górniczych (wyrobisk i otworów badawczych) (rys. l) [16]. 
Realizacja ich pozwoli oprócz rozpoznania zasięgu występowania i jakości złoża rud miedzi, na 
uszczegółowienie budowy tektonicznej, warunków hydrogeologicznych i stropowych co będzie 
miało podstawowe znaczenie dla zaprojektowania rozpoznania oraz racjonalnej i bezpiecznej eks
ploatacji górniczej. 

PODSUMOWANIE 

Udokumentowane zmiany wietrzeniowe, facjalne i tektoniczne w rejonie podkenozoicznych wychodni 
utworów cechsztyńskich w poważnym stopniu różnicują wykształcenie warstw stropowych połud
niowej strefy złożowej KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Zmiany te przyczyniły się do znacznego osła
bienia parametrów wytrzymałościowych oraz znaczącej redukcji miąższości sztywnej półki warstw 
stropowych, co powoduje niewspółmiernie niższą stateczność wyrobisk w stosunku do dotychczas 
spotykanych warunków. Dodatkowo z uwagi na stosunkową bliskość spągu cechsztynu i głęboko 
założonych mezoform krasowych (wypełnionych utworami residualnymi i oligoceńskimi), należy 
liczyć się z dużym prawdopodobieństwem nacinania ich przyszłymi robotami górniczymi i wiertni
czymi z wdzieraniem się uwodnionych osadów luźnych do wyrobisk, np. generalnie w OG ,,Lubin r· 
na horście pomiędzy uskokiem głównym Lubina a uskokiem środkowego Lubina; w strefie uskoku 
Szklar Gómych na przedłużeniu pochylni AS-34/35; w wąskim pasie na W od otworów S-260, S-168, 
w S-E części OG "Polkowice II" w strefie erozyjnego wyklinowania utworów węglanowych serii 
Cal pomiędzy otworami S-55, S-54, S-53 i S-52, a także w południowej części OG ,,Radwanice 
Wschód" (rys. l). 

Miąższość sztywnej półki skalnej poniżej 50 m i uzyski rdzeni w powierzchniowych otworach 
badawczych poniżej 45% oraz dotychczasowe negatywne doświadczenia w drążonych ku wychod
niom wyrobiskach górniczych (z lokalnym brakiem możliwości utrzymania stropów, a nawet wdzie
raniem się luźnych utworów zawodnionych [19], [20], [21]) skłaniają do wyznaczenia "filara och
ronnego" o długości około 30 km i szerokości około 200-500 m ciągnącego się z W na E wzdłuż 
linii udokumentowanego południowego zasięgu utworów cechsztyńskich (rys. 1), gdzie nie ma pod
staw do prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji i zapewnienia bezpiecznych warun
ków prowadzenia robót górniczych. Położona na N-E od ww. "filara ochronnego" partia złoża w nie
regularnym pasie o szerokości 500-1000 m będzie wymagać dokładniejszego rozpoznania warun
ków geotechnicznych i strukturalnych, przed gospodarczym jej wykorzystaniem. Szczególnie duże 
wątpliwości, co do stabilnych warunków stropowych budzi zachodnia część OG ,,Lubin I", wschod
nia część OG ,,Polkowice II" i obszar położony w S-W narożu OG ,,Polkowice II" (rys. l). Niewąt
pliwie nowo zaprojektowane otwory z powierzchni punktowo udokumentują strukturalną anizotro
pię górotworu a przez to wspomogą analizę warunków stropowych w tym rejonie. Ewentualne ro
boty górnicze w tym obszarze złożowym wymagać będą zachowania szczególnych warunków bez
pieczeństwa, zastosowania odpowiednio dobranych technik górniczych oraz nowych metod rozpoz
nania górotworu [16]. 
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Dotychczasowe doświadczenia z rozpoznania górniczego południowej strefy złożowej wska
zują na konieczność bieżącego ciągłego monitoringu górotworu w aspekcie określenia budowy tek
tonicznej , skali rozwoju procesów krasowych, głębokości erozji podłoża utworów kenozoicznych . 
Rozpoznanie to jest konieczne z uwagi na potrzebę oceny potencjalnych warunków stropowych na 
kierunkach planowanej rozcinki. W tym celu wskazane jest wykonanie weryfikacji archiwalnych ba
dań geofizycznych (sejsmicznych, elektrooporowych, grawimetrycznych) dla przedmiotowej częś
ci OG ,,Polkowice II" oraz wykonanie uzupełniających wysokorozdzielczych profilowań sejsmicz
nych w tym obszarze jak również w obrębie tektonicznego rowu Lubina na OG ,,Lubin 1". Do
datkowo, istotnym wsparciem monitoringu strukturalno-tektonicznego górotworu z uwagi na moż
liwość zaistnienia zawału oraz nacięcia makroform krasowych (z uwodnionym osadami) powinno 
być ciągłe profilowanie- "prześwietlenie" radarowe warstw stropowych z wyrobisk jak również geo
radarowe profilowania otworowe górotworu [24] . 

Mając na uwadze potrzebę zagospodarowania południowej strefy złożowej KGHM "Polska 
Miedź" S.A. oraz trudne warunki geologiczno-górnicze w rejonie podkenozoicznych wychodni utwo
rów cechsztyńskich zaprojektowano nowe geologiczne prace rozpoznawcze oparte na wykonaniu 
otworów powierzchniowych oraz prac górniczych (wyrobisk i otworów badawczych) (rys. l) [16]. 
Realizacja ich pozwoli oprócz rozpoznania zasięgu występowania i jakości złoża rud miedzi, na 
uszczegółowienie budowy tektonicznej, warunków hydrogeologicznych i stropowych co będzie mia
ło podstawowe znaczenie dla zaprojektowania rozpoznania oraz racjonalnej i bezpiecznej eksploa
tacji górniczej . 
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Level of Recognition of Roof Conditions in the Southern Deposit Zone 
of KGHM "Polska Miedź" S.A. with Regard of Current Mining Operations 

Development works within the sub-Cenozoic Zechstein outcrops in "Polkowice II" and "Lubin I" 
mining areas is of critical importance for furtber business activity of "Lubin" and "Polkowice-Sie
roszowice" mines, due to depletion of copper reserves i the central part and worse orebody para
meters in the north part of "Lubin" mine and west part of "Sieroszowice I" area. In order to start 
t he works needs better recognition of the geology; primarily determine the shape of deposit, proba
bly roof conditions and the range of water hazard during the mining operations. The latter is a con
sequence of high level of tectonic discontinuities together with high water saturation of roof layers 
through the hydrogeological windows and week roof. The latter is a result of karst and erosion pro
cesses development and creates the substantial difficulties in development of this part of deposit 

New galleries excavated during last few years as well as drilling works and geophysical surveys 
allow verifying the information about geology of the south part of deposit from the point of mining 
works. It allows presenting the premises concerning the direction of future mining operations, the ran
ge of related hazards (including geotechnical and water) as well as scope of necessary surveys (sur
face drillings, mining works) in the southern part of deposit mined by KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Zależność odległości rejestrowanych wstrząsów od frontu ściany 
a usytuowanie otworu torpedującego w warunkach 
KW S .A. KWK "Piast" 

Józef Rusinek 
Kompania Węglowa S.A. KWK "Piast" 

STRESZCZENIE: Istotnym elementem profilaktyki tąpaniowej jest usytuowanie otworu w stosun
ku do frontu ścianowego. Niemniej ważnym elementem jest zaistnienie wstrząsu ze strzelania i je
go lokalizacja w stosunku do frontu ściany. Na podstawie analizy 677 wstrząsów przedstawiono roz
kłady ilościowe otworów i zjawisk sejsmicznych w stosunku do frontu ściany. 

SŁOWA KLUCZOWE: Profilaktyka tąpaniowa, strzelania torpeduj ące 

l. WSTĘP 

Na podstawie przeprowadzonych 738 strzelań torpedujących w partii VI i VII w pokładzie 209 w ok
resie od 1994-2006 uzyskano 677 odpowiedzi zarejestrowanych jako wstrząsy. Zasadniczym celem 
jest określenie przedziału usytuowania otworów w stosunku do frontu ścianowego oraz przedsta
wienie, w jakiej odległości od frontu zaistniał wstrząs . 

Związki te analizowano pod względem ilościowym. 
Wyniki obserwacji są próbą odpowiedzi czy usytuowanie otworu może wpłynąć na miejsce za

istnienia wstrząsu ze strzelania torpedującego. 

2. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 

Partie VI i VII zalegają w poludniowo-wschodniej części OG "Bieruó I". W budowie geologicznej 
wyróżnia się utwory czwartorzędu, trzeciorzędu, triasu i karbonu produktywnego. W karbonie wy
stępują łącznie 24 pokłady od 203/1 do 318 do głębokości 1000 m. Granice partii stanowią uskoki 
o zrzutach od 5+ 120 m. Występują liczne uskoki o zrzutach od 0,6+8,5 m oraz zaburzenia charak
teryzujące się wymyciem warstwy górnej pokładu 209. Węgiel posiada miąższość od 5+6,5 m. W pro
filu hydrogeologicznym nadkładu wyróżnia się trzy piętra wodonośne, tj. czwartorzędowe, trzecio
rzędowe i triasowe. Ponadto występuje karboóskie piętro wodonośne związane z kompleksami pia
skowców łaziskich rozdzielonych pokładami węgla. 

Eksploatacja była prowadzona 4 ścianami o wysokości 3,0 m w partii VI i 3 ścianami o wyso
kości 4,3 m oraz jedna ścianą o wysokości 3,0 m w partii VII w latach 1994-2006. Średni miesięcz
ny postęp ścian wynosił 70+85 m. Łącznie uzyskano wydobycie 11,95 mln ton. Partia VI pokładu 
209 jest zaliczona do II stopnia zagrożenia tąpaniami a partię VII pokładu 209 zaliczono do I stop
nia zagrożenia tąpaniami. 
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3. ANALIZA ILOŚCI WSTRZĄSÓW I USYTUOWANIA OTWORU 
W STOSUNKU DO FRONTU ŚCIANY 

W partii VI pokładu 209 przeprowadzono 361 strzelań i uzyskano 338 odpowiedzi, natomiast w par
tii VII odpalono 377 otworów torpedujących i zarejestrowano 339 wstrząsów. Łącznie przeprowa
dzono 738 strzelań, z których uzyskano 677 wstrząsów. Przyjmując za kryterium skuteczności za
istnienie wstrząsu ze strzelania to skuteczność ta wynosi 92%. Na podstawie katalogu wstrząsów 
sporządzono tabele l i 2, w których zestawiono ilość wstrząsów ze strzelań w zależności od od
ległości otworu od frontu ściany i miejsca zaistnienia wstrząsu. 

Ze względu na odległość usytuowania otworu od fronty ściany udział procentowy wynosił dla: 
- partii VI: 50+200 m- 92%, 
- partii VII: 50+240 m- 91%, 
- partii VI i VII: 50+230 m- 92%. 

Natomiast pod względem odległości zaistniałego wstrząsu od frontu ściany udział procentowy 
wynosił dla: 
- partii VI: 60+210 m- 75%, 
- partii VII: 100+220 m- 75%, 
- partii VI i VII: 40+220 m- 85%. 

Na podstawie tabel l i 2 sporządzono histogramy ilości wstrząsów w zależności od frontu ścian 
dla partii VI, VII oraz łącznie, co przedstawiono na rysunkach l, 3 i 5. 

Na podstawie tabel l i 2 sporządzono histogramy ilości odpalonych otworów w zależności od 
odległości od frontu ścian dla partii VI, VII oraz łącznie , co przedstawiono na rysunkach 2, 4 i 6. 

Analizując materiały na podstawie tabel l i 2 można stwierdzić, że występuje zależność między 
odległością rejestrowanych wstrząsów od frontu a odległością otworu torpedującego od frontu 
ściany. 

Dla rozkładu wstrząsów w zależności od odległości od frontu ściany (przedstawionych na ry
sunkach l, 3 i 5) można przyjąć hipotezę, że można zastosować dopasowanie krzywą przy pomocy 
rozkładu normalnego, podobne założenie można przyjąć dla rozkładów ilości odpalonych otworów 
w zależności od odległości od frontu ściany. Zdarzenia te nie są całkowicie niezależne, ponieważ 
to my decydujemy, w jakiej odległości prowadzimy te strzelania, jednak na te decyzje wpływa wie
le czynników, które wpływają na dobór odległości odpalanych otworów od frontu ścianowego. 

Sporządzenie tych rozkładów pozwala na zaobserwowanie, jaki był rozkład odpalanych otwo
rów w zależności od odległości otworów od ściany, co pozwoli nam także przeanalizować te roz
kłady w powiązaniu z rozkładami sporządzonymi dla zależności odległości zarejestrowanego wstrzą
su od frontu ściany . 

Rozkład normalny posiada funkcję gęstości określoną wzorem zawierającym tylko dwa para
metry, tj. j.! i cr, a jego postać matematycznajest następująca: 

(l) 

gdzie: !J.- średnia, cr- odchylenie standardowe, x-wartość oczekiwana. 

W kontekście teorii pomiarów f(x) oznacza szansę na wystąpienie wartości x, j.! jest pewną rze
czywistą wartością, a g jest miarą rozrzutu otrzymywanych wartości x, czyli jest miarą niepewno
ści pomiarowej. Wielkość prawdopodobieństwa zawarta między wartością średnią a odchyleniem 
standardowym wynosi 68,3%. 
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Tabela l. Liczba wstrząsów w zależności od usytuowania otworu torpedującego w stosunku do frontu ściany w partii VI 
Table l . The numbers o f tremors in the relation to the location o f the torpedo blasting boreholes from the longwall face for longwalls 
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Tabela 2. Liczba wstrząsów w zależności od usytuowania otworu torpedującego w stosunku do frontu ściany w partii VII 
Table 2. The numbers o f tremors in the relation to the location of the torpedo blasting boreholes from the longwall face for longwalls 
· he oart No. 7 of 209 coal ---. 
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Rys. l. Histogram liczby wstrząsów w zależności od odległości od frontu ściany dla ścian w partii VI 
Figure l . The bar chart o f numbers o f tremors in the relation to lhe d i stance 
from the longwall face for longwalls in the part No. 6 o f 209 co al seam 
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Rn2 = 3380*roz~ad rormalny (x; 121,5; 49,5) 
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Rys. 2. Histogram liczby odpalanych otworów od frontu ścian dla ścian w partii VI pokład 209 
Figure 2. The bar chart o f numbers o f the torpedo boreholes in the relation to the dislance 
from the Iongwall face for longwalls in the part No. 6 o f 209 coal seam 

763 



Rn3 = 339Yrmkład normalny (x; 163,8; 00,2) 
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Rys. 3. Histogram liczby wstrząsów w zależności od odległości od frontu ściany 
dla ścian w partii VII, pokład 209 
Figure 3. The bar chart o f numbers o f tremors in the relation to the dislance from the longwall face 
for longwalls in the part No. 7 of 209 coal seam 
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Rys. 4. Histogram liczby odpalanych otworów od frontu ścian dla ścian w partii VII, pokład 209 
Figure 4. The bar chart of numbers o f the torpedo boreholes in the relation to the dislance 
from the longwall face for longwalls in the part No . 7 of209 coal seam 
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Rn5 = 6770. ml<ład normalny (X; 147 ,2; 68,2) 
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Rys. 5. Histogram liczby wstrząsów w zależności od odległości od frontu ściany 
dla ścian w partii VI i partii VII, pokład 209 
Figure 5. The bar chart o f numbers o f tremors in the relation to the distance from the longwa\1 face 
for longwalls in the part No 6 and in the part No 7 o f 209 co al seam 

Rn6 = 6770. ro>l<ład normalny (x; 136,9; 58,4) 
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Rys. 6. Histogram liczby odpalanych otworów od frontu ścian dla ścian w partii VI i w partii VII, pokład 209 
Figure 6. The bar chart o f numbers o f the torpedo boreholes in the relation to the distance from the longwall 
face for longwalls in the part No. 6 and in the part No. 7 o f 209 coal seam 
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Tabela 3. Zestawienie parametrów dopasowanych funkcji rozkładu normalnego 
T b! 3 Th f f l. f l d. .b . a c e statement o· parameters o mate ung o natura 1stn utwn 

Odległość wstrząsu do frontu ściany Odległość otworu od frontu ściany 

Partia VI Partia VII Partie VI i VII Partia VI Partia VII Partie VI i VII 

Odchylenie 
71,6 60,2 68,2 49,4 62,5 58,4 

standardowe 
Wartość 

130,4 163,6 147,2 121 ,5 152,4 136,9 
średnia 

Współczynnik 

korelacji 
0,86 0,89 0,92 0,73 0,73 0,83 

dopasowania 
rozkładu 

Na podstawie przedstawionych rysunków można stwierdzić, że średnia wartość odległości wstrzą
su od frontu ścian w partii VI wynosiła około 130m i około 70% wstrząsów wystąpiło w przedzia
le odległości 60 do 200 metrów od frontu ściany, przy średniej odległości otworu od ściany wyno
szącej około 120 m. Dla partii VII średnia wartość odległości wstrząsu od frontu ścian wynosiła 
około 160m i około 70% wstrząsów wystąpiło w przedziale odległości 100 do 220 metrów od fron
tu ściany, przy średniej odległości otworu od ściany wynoszącej około 150m. 

Dla obu partii średnia wartość odległości wstrząsu od frontu ścian wynosiła około 150 m i oko
ło 70% wstrząsów wystąpiło w przedziale odległości 80 do 220 metrów od frontu ściany, przy śred
niej odległości otworu od ściany wynoszącej około 140m. 

Na podstawie tabeli 3 stwierdzam, że średnia odległość wstrząsu od frontu jest o około 10 m 
większa niż średnia odległości otworu od frontu. 

Na podstawie obliczonych współczynników korelacji dopasowania krzywych rozkładu do da
nych pomiarowych obserwujemy, że lepiej korelują się rozkłady dla odległości wstrząsów od fron
tu ściany niż odległość otworu od frontu ściany, co może świadczyć, że obserwujemy niezależność 
miejsca wstrząsu od miejsca strzelania. 

Maksymalna odległość od otworu torpedującego od frontu ściany wynosiła 280 m. Natomiast 
maksymalna odległość zaistniałego wstrząsu od frontu ściany wynosiła 320 m. Na podstawie tabel 
można prowadzić analizy, w jakim przedziale lub, w jakiej odległości w stosunku do frontu ściano
wego zaistniały wstrząsy. Można również rozpatrywać przedział lub odległość zaistnienia wstrzą
sów w aspekcie usytuowania otworów torpedujących w stosunku do fronty ściany. Ze względu na 
małą liczbę zjawisk wnioski mogą być obwarowane dużym błędem . 

WNIOSKI 

l. Przedstawione zależności w partiach VI i VII opisuje ta sama funkcja dla różnych odległości od 
frontu ściany otworów jak i wstrząsów. 

2. Dla partii VI i VII 70% wstrząsów mieściło się w przedziale 607200 m i 100+220 m przy śred
niej odległości otworu od frontu ściany odpowiednio 120 i 150m. 

3. Średnia odległość wstrząsu od frontu jest o około 10 m większa niż średnia odległość otworu 
od frontu. 

4. Dla odległości wstrząsu od frontu ściany uzyskano lepsze współczynniki korekcji dopasowania 
rozkładu (0,8670,92) aniżeli dla odległości otworu od frontu ściany (0,7370,83). 

5. Zdecydowana większość wstrząsów i odległość wstrząsów od frontu ściany była usytuowana 
przed strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami a nie przekroczyła trzymiesięcznego postępu 
ściany. 
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The Relationship Between the Distance of Recorded Rock-Mass Tremors 
from Longwall Face and Location of the Torpedo Blasting Borehole 
in "Piast" Coal Mine, Kompania Węglowa S.A. 

The essential element of rock-burst preventive measures is the location of the torpedo-blasting 
borehole in the relation to the longwall face. However the occurrence of rock-mass tremors caused 
by the torpedo blasting and its location in relation to the longwall face is also very important factor. 
The distributions of quantity of the torpedo blasting boreholes and seismic events in the relation to 
the longwall face were presented on the basis of 677 tremors caused by torpedo blasting. 
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Przykładowe określenie przebiegu uskoku na podstawie badań 
metodą sejsmiczną w rejonie chodnika badawczego l pokład 409 
Pole Panewnickie w KWK "Wujek" Ruch Śląsk 

Czesław Bubała, Adam Kucia 
KHW S.A. KWK " Wujek" Ruch Śląsk, Ruda Śląska 

Robert Siata 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule opisano przykład wykorzystania metody sejsmicznej do rozpozna
nia budowy geologicznej pokładu węgla. Omówiono podstawowe zasady stosowania metody pomia
rowej bazującej na wykorzystaniu sejsmicznych fal odbitych i przechodzących do lokalizacji nie
ciągłości pokładu węgla. Przedstawiono metodykę oraz wyniki prac pomiarowych przeprowadzo
nych w jednym z pokładów kopalni "Wujek" Ruch Śląsk. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyzna
czenie przebiegu uskoku, którego lokalizacja potwierdzona została przez wykonanie otworów ba
dawczych. Wyniki prac sejsmicznych były podstawą do opracowania nowego projektu rozcięcia 
pola eksploatacyjnego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Metoda sejsmiczna, rozpoznanie budowy geologicznej pokładu węgla, ba
danie zaburzeń budowy geologicznej, przebieg stref uskokowych 

l. WPROW ADZENIE 

Metoda sejsmiczna jest powszechnie stosowaną w polskim górnictwie węgla kamiennego metodą 
geofizyczną. 

Wykorzystywana jest do: 
- wyznaczania stref koncentracji naprężeń ; 

określania skuteczności eksploatacji odprężającej; 
oceny efektywności stosowanej profilaktyki tąpaniowej; 
rozpoznawania zaburzeń geologicznych pokładów węgla. 
Metoda sejsmiczna zastosowana do rozpoznania budowy geologicznej pokładów węgla pozwala na: 
szacowanie wielkości zrzutu uskoków; 

- określanie przebiegów uskoków; 
- wyznaczanie zasięgu i wielkości wymyć oraz zmian miąższości pokładów węgla. 

2. POMIARY METODĄ FAL ODBITYCH PRZEBIEGU STREF USKOKOWYCH 

Metoda fal odbitych stosowana jest w podziemnych badaniach sejsmicznych do detekcji zaburzeń 
w postaci uskoków, rzadziej wymyć i ścienień pokładu węgla. 
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Do zjawiska odbicia fali sejsmicznej dochodzi na granicy dwóch ośrodków różniących się twar
dością akustyczną z. 

Z=p · V' 

gdzie: p- gęstość ośrodka, v-prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej. 

Kontakt pokładu węgla ze skałami otaczającymi w wyniku zaburzenia ciągłości struktury pokła
du tworzy płaszczyznę odbijającą fale sejsmiczne. 

Metodyka pomiarowa charakteryzuje się tym, że odbiorniki drgań i punkty ich wzbudzania znaj
dują się w tym samym wyrobisku górniczym, przy czym baza punktów wzbudzania jest odsunięta 
od bazy punktów odbioru o odpowiednio dobrany interwał odległości, zależny od przypuszczalnej 
odległości płaszczyzny odbijającej od wyrobiska pomiarowego. Schemat pomiarowy przedstawia 
rysunek 2.1. 

SI On 

baza wzbudzania baza odbioru 

Rys. 2.1. Schemat dołowych pomiarów sejsmicznych w metodzie fal odbitych [3] 
Figure 2.1. Schematic of the underground measurements using seismic reflection method [3] 

W przypadku tej techniki badań sejsmicznych informacja użyteczna jest zawarta w grupie fal 
odbitych, dlatego przetwarzanie sygnału ukierunkowane jest na jej wzmocnienie w celu dokładnej 
identyfikacji. 

Grupą falową szczególnie predysponowaną do wykorzystania w sejsmicznych badaniach dolo
wych prowadzonych metodą fal odbitych jest, z uwagi na swoje właściwości, grupa fal kanałowych. 
Preferowaną faląjest fala kanałowa typu Love'a o polaryzacji SH. 

Zaburzenie pokładu w formie uskoku zaznacza się w obrazie falowym w sposób zróżnicowany, 
zależny od jego wielkości i powoduje: 
- wytłumienie części lub całości energii propagującej w postaci przechodzących fal pokładowych; 
- powstanie fal odbitych; 
- powstanie fal dyfrakcyjnych; 
- generacje wtórnych fal typu pokładowego. 

Proces interpretacyjny wykorzystujący fale odbite polega na wyznaczeniu przebiegu granicy od
bijającej, jaką tworzy najczęściej strefa uskokowa. 
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Stosowane są w tym zakresie następujące techniki interpretacyjne: 
- składania obwiedni sejsmogramów, 
- dynamicznego sumowania tras sejsmicznych, 
- sumowania opóźnień. 

Na rysunku 2.2 przedstawiono najczęściej stosowane w praktyce schematy wyznaczania grani
cy odbijającej z zastosowaniem techniki sumowania opóźnień. 

(a) 

(b) 

możliwa granica 
_ _ _ b- odbijająca 

~~ ./ .· ·.. . . . · . ....... 
/ .· _ .. ··.· : ....... 

l .··· . . . . . . . . ·._._., .. : ... ;:\ 
'~-·\ l ~ ·. . .... :Y l 

źródló 
geofon 

założony główny 

kierunek uskoku 

możliwa granica 
odbijająca 

źródło 
geofon 

Rys. 2.2. Schemat wyznaczania położenia granicy odbijającej. 
a- eliptyczna metoda sumy opóźnień (ELS), b- adaptacyjna metoda sumy opóźnień (ALS) [3] 
Figure 2.2. Schematic of the reflecting horizon position determination. 
a- Elliptic lag summation metbod (ELS), b- Adaptive lag sumrnation metbod (ALS) [3] 

Istota postępowania jest tutaj podobna do procedury migracji sumowania opartej na operatorze 
Kirchoffa-Huygensa [1], [3]. 

Proces sumowania prowadzony jest w pełnym obszarze przestrzeni i czasu w oparciu o nastę
pującą relację: 

(2 .1) 

gdzie: l(x, y) - nieznormalizowane prawdopodobieństwo wystąpienia w celi współrzędnych x i y 
źródła emisji sejsmicznej, U, C- prędkość grupowa i fazowa paczki falowej o częstotliwości środ
kowej pasma cą, S11(t11) - amplituda sygnału, t11 - czas przebiegu fali sejsmicznej na drodze punkt 
wzbudzenia-element badany-punkt odbioru. 
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Wyróżnia się eliptyczną (ELS) (rysunek 2.2a) i radialną (RLS) sumę opóźnień. W sytuacji, gdy 
dysponuje się dodatkową informacją o położeniu zaburzenia, najczęściej o jego kierunku, rozwią
zanie jest ograniczone do pewnego zakresu kątów i metoda nazywa się wówczas adaptacyjną me
todą sumy opóźnień (ALS) (rysunek 2.2b). 

Wyniki wyznaczania granicy odbijającej przedstawia się w postaci odcinków odzwierciedlają
cych położenie tzw. reflektorów. W przypadku wyraźnej granicy odbijającej wykazują one dobrą 
korelację położenia, co pozwala sądzić o możliwości występowania zaburzenia ciągłości badanego 
pokładu węgla. 

3. ZASTOSOWANIE METODY FAL ODBITYCH DO ROZPOZNANIA 
PRZEBIEGU USKOKÓW W POKŁADZIE 409 W POLU PANEWNICKIM 
KHW S.A. KWK "WUJEK" RUCH ŚLĄSK 

3.1. Warunki geologiczno-górnicze rejonu badań sejsmicznych 

Złoże węgla kamiennego "Śląsk-Pole Panewnickie" położone jest w centralnej części Górnośląs
kiego Zagłębia Węglowego, na południowym skłonie siodła głównego. Generalnie warstwy karboń
skie zapadają pod kątem 3-10° z północnego wschodu na południowy zachód z tendencją zmiany 
kierunku północ-południe w części zachodniej obszaru. 

W polu Panewnickim kopalnia "Śląsk" nie prowadziła robót górniczych. Pokład 409 jest pierw
szym pokładem, w którym projektowana jest eksploatacja górnicza. Do roku 2000 w pokładzie 409 
wykonane zostały jedynie krótkie odcinki wyrobisk, przecinające pokład 409 w rejonie Uskoku 
Kłodnickiego . 

W pierwszej kolejności kopalnia prowadziła roboty przygotowawcze dla rozcięcia ściany l 
w pokładzie 409 w Polu Panewnickim. Roboty te zakończono w III kw. 2003 roku. Dla tej ściany 
wydrążony został chodnik badawczy l oraz chodnik badawczy przyuskokowy l. 

c.:..,. .......... 
~--~-,~ . 

'> 

"P.,. .......... _ 
, ............... ~'T',.. . 

Rys. 3.1. KWK "Wujek" Ruch Śląsk, pokład 409, Pole Panewnickie. 
Sytuacja górnicza przy drążeniu chodnika badawczego l 
Figure 3.1. Śląsk section ofthe "Wujek" coal mine, Seam No. 409, Panewniki panel. 
Situation during rnining o f the testing gallery No. l 

W trakcie drążenia chodnika l badawczego w pokładzie 409 na cesze 375 m stwierdzono obec
ność uskoku o zrzucie h"' 7-8 m na S i prawdopodobnym przebiegu ENE-WSW. W związku z wy-
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stąpieniem uskoku o zrzucie około 7-8 m zaszła konieczność zmiany kierunku drążenia chodnika 
badawczego l, który od cechy chodnikowej 410 m prowadzony był z kierunkiem przesuniętym 
o 22° na południe. 

W trakcie drążenia dowierzchni badawczej l oraz upadowej południowej stwierdzono występo
wanie dużego zaburzenia tektonicznego o zrzucie około 30 m. Stan taki spowodował konieczność 
rozpoznania przebiegu tego zaburzenia w polu projektowanej ściany l. Opisaną sytuację przed
stawia rysunek 3.1. 

W związku z powyższym, w czerwcu 2003 roku w rejonie chodnika badawczego 1/409 wyko
nane zostały badania geofizyczne metodą fal odbitych w celu określenia przebiegu uskoku wystę
pującego na południe od tego chodnika. 

3.2. Badania sejsmiczne w rejonie chodnika badawczego 11409 

W celu określenia przebiegu uskoku w rejonie chodnika badawczego l pokład 409 Fole Panew
nickie, zaprojektowano i wykonano dołowe pomiary sejsmiczne metodą fal odbitych na odcinku 
około 300 m w tym wyrobisku. Dołowe badania wykonali pracownicy Laboratorium Sejsmologii 
i Sejsmiki Górniczej Zakładu Geologii i Geofizyki GIG przy pomocy technicznej pracowników 
KWK "Śląsk". Do badań użyto zestawu wielokanałowej, cyfrowej aparatury sejsmicznej typu BISON 
pozwalającej na rozwiązanie postawionego zadania. Odbiornikami drgań były dwuskładowe (mie
rzono składową równoległą i prostopadłą do ociosu w płaszczyźnie poziomej) sondy geofonowe mz
mieszczane w otworach o głębokości 1,5 m w chodniku badawczym 1/409. Falę sejsmiczną wzbu
dzano przy pomocy materiału wybuchowego w otworach strzałowych rozmieszczonych również 
w chodniku badawczym 11409. 

Uzyskane przebiegi sejsmiczne w obszarze badań wykazujązmienny charakter, lokalnie charak
terystyczny dla pokładów z zaburzeniami geologicznymi. Sejsmogramy zarejestrowane w chodni
ku badawczym 1/409 dla punktu strzałowego zlokalizowanego w przecince 5 cechowały się całko
witym zanikiem fal węglowych. Świadczy to o występowaniu zaburzeń geologicznych w pokła
dzie, które powodują zmiany w całej miąższości pokładu, lub w chodniku badawczym l i przecin
ce 5 nie mamy do czynienia z tym samym pokładem. 

Na sejsmogramach uzyskanych podczas pomiarów metodą fal odbitych wyraźnie zaznaczały się 
fale odbite. Na całej długości profilu pomiarowego refleksy występują w przedziale 180-220 ms. 
Prawdopodobnie pochodzą od jednej granicy odbijającej, uskoku, który przebiega na południe od 
chodnika badawczego 1/409 w odległości 80-100 m od niego. 

Na rysunku 3.2 przedstawiono wynik migracji sejsmogramów metodą ELS. Ponieważ nie udało 
się zarejestrować bezpośrednich fal pokładowych niemożliwe było wyznaczenie lokalnych warto
ści prędkości i tłumienia fal sejsmicznych. Posłużono się wartościami typowymi, jednak możliwy 
jest błąd prędkości w granicach 5-l 0%. Powoduje to dodatkowy błąd odwzorowania położenia 
granicy odbijającej rzędu lO m. 

Dla przyjętych prędkości grupowych fali kanałowej zaznaczała się wyraźnie strefa odbitej fali 
kanałowej w odległości 80-100 m od chodnika badawczego 1/409. Obrazuje ona prawdopodobny 
przebieg uskoku. Dokładność lokalizacji przestrzennej szacuje się w tym przypadku na ±20 m ze 
względu na dodatkowy błąd prędkości. 

W wyniku tych badań oraz wykonanych wierceń badawczych ustalono przebieg uskoku a także 
określono jego zrzut na około 30 m. 

Po stwierdzeniu zaburzeń tektonicznych przeprojektowano rozcięcie Fola Panewnickiego. Prze
bieg zaburzeń geologicznych stwierdzony w rejonie badań późniejszymi robotami górniczymi przed
stawiono na rysunku 3.3. 

Uskok o zrzucie rzędu 30 m przebiegał w odległości 80-90 m na południe od chodnika badaw
czego l. Uznać to można za zgodne z wynikami badań sejsmicznych. Błąd lokalizacji uskoku nie 
przekroczył 20 m, zrzut określono jako większy od miąższości pokładu, co również okazało się zgod
ne z rzeczywistością. 
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Rys. 3.2. KWK "Wujek" Ruch Śląsk, pokład 409, Pole Panewnickie. Wyniki badań sejsmicznych. 
Rozkład intensywności (jednostki umowne) odbitej fali kanałowej 
na południe od drążonego chodnika badawczego l 
Figure 3.2. Śląsk section of the "Wujek" coal mine, Seam No. 409, Panewniki panel. 
Results of the seismic survey. Jntensity distribulion (conventional units) 
of the reflected channel wave to the south o f testing gallery No. l 

Rys. 3.3. KWK "Wujek" Ruch Śląsk, pokład 409, Pole Panewnickie. 
Sytuacja górnicza po wyeksploatowaniu ściany l 
Figure 3.3. Śląsk section ofthe "Wujek" coal mine, Seam No. 409, Panewniki panel. 
Mining situation after longwall face No. l had completely been worked out 

WNIOSKI 

l. Przedstawiony przykład zastosowania metody sejsmicznej dla wyprzedzającego rozpoznania 
szczegółowej budowy geologicznej pokładów węgla potwierdza, że osiągnięto poziom rozwią
zań technicznych i metodologicznych zapewniający zadawalającą dokładność lokalizacji wystę
pujących zaburzeń ciągłości pokładu węgla oraz oceny ich intensywności. 
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2. Wyniki badań sejsmicznych, uzupełnione i potwierdzone robotami górniczymi, pozwoliły na 
przeprojektowanie rozcięcia Pola Panewnickiego. 

3. Zapewnienie wysokiej efektywności rozpoznania sejsmicznego wymagało odpowiedniego dobo
ru metodyki pomiarów i parametrów ich prowadzenia. Istotne znaczenie w rozpoznaniu prze
biegu uskoku miały prace wiertnicze, które wraz z danymi sejsmicznymi pozwoliły na popraw
ną interpretację geologiczną. 

4. Proces pomiarowy, a przede wszystkim interpretacyjny musi uwzględniać istniejące ogranicze
nia metody sejsmicznej, związane zarówno z geometrią obszaru badań (możliwość przeprowa
dzenia wiarygodnych pomiarów) jak i z fizycznymi aspektami procesu rozchodzenia się fal sej
smicznych w ośrodku skalnym. 
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Detailed Study of the Coal Seams Geological Structure 
U sin g Seismic Method 

The application of the seismic method to recognition of geological structure of coal seem are pre
sented . The basie principles of applying the measuring method based on use of seismic reflected 
and through waves for location the discontinuity of coal seem are talked over. The methodology 
and the results of measurements conducted in one of seems of "Wujek- Ruch Śląsk" coal mine are 
presented. The results of measurement permitted to determine the traces of the faults , which loca
tion was confirmed by investigative boreholes. The results of seismic measurements were the basis 
for study o f new c ut project o f mini n g field . 
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Weryfikacja rozbieżności między prognozą 
a obserwacjami maksymalnych przyspieszeń 
rejestrowanych na stanowisku "Miechowice" 

Joanna Kurzeja 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Problem zdarzających się znacznych rozbieżności pomiędzy wartościami mie
rzonymi amax a prognozowanymi jest często powodem krytyki ze strony użytkowników tych prog
noz. Nieporozumienia te wynikają często ze złej interpretacji przedstawianych wyników. W arty
kule przedstawiono i przedyskutowano błędy prognozy na podstawie rejestracji maksymalnych przys
pieszeń ze stanowiska "Miechowice" oraz ich prognozy przy pomocy tzw. relacji tłumienia. 

SŁOWA KLUCZOWE: Prognoza, maksymalne przyspieszenia, relacja tłumienia 

l. WPROW ADZENIE 

Projektowanie przyszłej eksploatacji wymaga przeprowadzenia prognozy ewentualnych jej skutków 
na terenach górniczych w postaci prognozy wstrząsów oraz związanych z nimi maksymalnych 
przyspieszeń. 

Kornawski [2] powołując się na [l] i [5] wyróżnia w procesie prognoz maksymalnych przys
pieszeń cztery zasadnicze etapy: 
l. Określenie na podstawie rozeznania geologicznego, planów eksploatacji i wiedzy fachowców 

granic obszarów przyszłego występowania wstrząsów wraz z ich centrami. 
2. Oszacowanie w oparciu o znane metody analityczne oraz rozkłady energii wstrząsów w danym 

rejonie (lub w pobliżu) maksymalnych energii oczekiwanych wstrząsów. 
3. Określenie dla obszaru przyszłego występowania wstrząsów tzw. relacji tłumienia, czyli rów

nania wiążącego amax (zazwyczaj) z energią i odległością. 
4. Oszacowanie na podstawie relacji tłumienia oraz oczekiwanych energii i położeń ognisk wstrzą

sów warunkowych wartości amax warunkowe to znaczy obliczone pod warunkiem, że energie i lo
kalizacje przyjmą postulowane wartości). 

W publikacji poruszono zagadnienia związane tylko z dwoma ostatnimi etapami prognozy tzn. 
przedstawiono w niej relację tłumienia oraz na jej podstawie przeprowadzono symulację prognozy 
maksymalnych przyspieszeń dla stanowiska pomiarowego ,,Miechowice" rejestrującego wartości amax 
w wyniku wstrząsów górniczych generowanych przede wszystkim w kopalni "Bobrek-Centrum". 
Jako, że relacje tłumienia opisują zależność funkcyjną maksymalnych przyspieszeń od energii wstrzą
su oraz odległości źródło- czujnik aparatury rejestrującej na powierzchni, w ramach tej pracy przed
stawiono wyniki badań, w jakim stopniu zakres i sposoby przedstawiania energii wstrząsów wpły
wają na jakość prognozowanych przyspieszeń. 
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W całej publikacji: 
a) Badano tylko oryginalne, trójskładowe przyspieszenia amax· 
b) Nie szukano i nie usuwano żadnych obserwacji "nietypowych". 
c) Pominięto problem głębokości źródeł- r oznacza zawsze odległość epicentralną. 
d) Posługiwano się tylko równaniem (zwanym relacją tłumienia) o postaci: 

(l) 

gdzie: współczynniki b;- parametry relacji tłumienia; log amax- zmienna objaśniana (zależna); log E, 
log r, r- zmienne objaśniające (niezależne); T]- błąd losowy. 

e) Wszystkie wartości amax pochodzą z jednego, niezmiennego stanowiska "Miechowice" (współ
czynnik amplifikacji wchodzi w skład parametru b1 relacji tłumienia (l)). 

2. RELACJE TŁUMIENIA 

Relacjami tłumienia nazywamy równania aproksymujące zależność maksymalnego przyspieszenia 
amax (drgm'l wywołanych wstrząsem) od obserwowanych lub estymcwanych wartości początko
wych (tzn. parametrów źródła) i od drogi propagacji fali [2]. 

Zastosowanie parametru przyspieszenia wynika z podstawowych praw mechaniki, gdzie siła 
(np. niszcząca) jest wprost proporcjonalna do przyspieszenia. 

Zgodnie z przytoczoną (powyżej) definicją relacji tłumienia w zagadnieniach ochrony powierz
chni parametr źródła stanowi (wyznaczana lub prognozowana przez kopalnie) energia wstrząsów (E), 
a drogę propagacji upraszcza się (z przyczyn realnych- brak lokalizacji wstrząsów w pionie) wy
łącznie do odległości epicentralnych (r) . 

Aby otrzymać związek maksymalnego przyspieszenia amax z parametrami E i r, konieczne jest 
założenie modelu sejsmogramu prędkości, który przyjmowany jest w sposób bardzo przybliżony. 

Pełne wyprowadzenie relacji tłumienia przedstawiono i szczegółowo omówiono w publikacjach 
(np. [2] i [3]) i na ich podstawie zależność między maksymalnym przyspieszeniem amax a energią E 
oraz odległością r może być aproksymowana równaniem o postaci: 

(2) 

gdzie stała C zależy od budowy sejsmogramu i być może od innych (niż E i r) czynników. 

Jeśli równanie to wyposażymy w indeks ("i") wskazujący w przestrzeni "punkt zainteresowa
nia" (czyli obiekt, np. budynek czy stanowisko pomiarowe) to dla danego wstrząsu: 

- 1/2 -l -2aq 
amax.i -C; E f; e (3) 

i można uważać, że C; "obejmuje" także dowolne stałe czynniki multiplikatywnie modyfikujące 
amplitudę fali docierającej do punktu (stanowiska) "i", na przykład lokalne cechy podłoża okreś
lone mianem współczynnika amplifikacji. 

Równanie (3) po obustronnym logarytmowaniu przyjmuje postać : 

2a 
log amax; =log C; +0,5log E-log r; ---r; 

· · In 10 
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Równanie (4) zapisać można w bardzo ogólnej i bardzo użytecznej postaci: 

(5) 

gdzie indeks "i" wskazuje stanowisko pomiarowe lub obiekt. 

Taka forma zapisu relacji tłumienia ułatwia zastosowanie metody regresji do estymacji współ
czynników ~ w przypadku rejestracji K wstrząsów; dla każdego (i-tego) stanowiska pomiarowego 
możemy wówczas ułożyć K równań : 

(6) 

gdzie k = l, ... K oznacza numer wstrząsu i możemy rozwiązać tak otrzymany układ równań wzglę
dem niewiadomych ~l.i' ~2, ~3, ~4 · 

Równanie (6) przedstawia ogólną, często w literaturze spotykaną (np. [5]), postać relacji tłumienia. 
Ze względu na to, że górotwór jest złożony i niejednorodny, a jego w pełni ścisły opis nie jest 

możliwy, przedstawiona relacja tłumienia jest równaniem bardzo przybliżonym, a estymacja war
tości jej parametrów wiąże się z dalszymi założeniami i przybliżeniami . Ocena amax jest więc- wo
bec dzisiejszych naszych możliwości- z konieczności niepewna. Dlatego podejście stochastyczne, 
rezygnujące z wyników "pewnych" na rzecz "prawdopodobnych", pozwala uzyskać racjonalne, choć 
niepewne i niedokładne, prognozy. Ważne jest więc , zaakceptowanie stochastycznego (tzn. niepew
nego) charakteru relacji tłumienia i wynikających stąd konsekwencji . Probabilistyczna prognoza 
amax traktuje przyszłą wartość amax jako zmienną losową i określa (lub estymuje) jej rozkład praw
dopodobieństwa. Znając postać (równanie) rozkładu i wartości jego parametrów, można obliczyć 
każde prawdopodobieństwo przedziałowe dla amax · 

Każdorazowo, gdy nadejdzie wstrząs, mierzona jest rzeczywista wartość a"'"'' zazwyczaj, po
równywana z prognozą, i otrzymane nowe wartości (amax' E, r) dołącza się do bazy, po przeliczeniu 
uzyskując aktualizację parametrów relacji tłumienia. 

3. WYNIKI ZE STANOWISKA "MIECH O WICE" 
ORAZ Z PRZEPROWADZONYCH SYMULACJI 

\ 
W Bytomiu-Miechowic~ch, w Szkole Podstawowej nr 21, od 1998 roku pracuje aparatura CRP-97 
(produkcji Laboratorium Sejsmoakustyki GIG) do rejestracji trójskładowych przebiegów przyspie
szenia drgań gruntu w miejscu zainstalowania czujników. Współrzędne tego stanowiska, w ukła
dzie Suchej Góry, to: x = 5807 oraz y = 1626. CRP-97 w Miechowieach rejestruje przyspieszenia 
w sposób ciągły (z niewielkimi tylko przerwami) od momentu jego zainstalowania. Zarchiwizowa
ny zbiór trójskładowych akcelerogramów dla amax ~ 65 mm/s2 o liczebności N = 269 wykorzystano 
do badań relacji tłumienia, co szczegółowo opisano w publikacji [2]. Uzyskane wyniki rejestracji 
przestawiono na rysunku l. 

Rysunek l składa się z dwóch części A i B. W części A przedstawiono kolejno od góry wykre
sy wartości energii wstrząsów (po zlogarytmowaniu) oraz skorelowanych z nimi (również w posta
ci logarytmów) zarejestrowanych (269) maksymalnych przyspieszeń na stanowisku "Miechowice". 
Poniżej wykres błędów prognozy jako różnica między wartością zarejestrowaną na stanowisku 
a wartością wyprognozowaną na podstawie relacji tłumienia . Część B jest identycznie skonstruo
wana jak część A, z tą różnicą, że dotyczy ona tylko wstrząsów (i odpowiednio maksymalnych 
przyspieszeń) o energii większej od 1·105 J. Pomimo zasadniczej różnicy w ilości analizowanych 
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wstrząsów w części A- 269 i B - 171 charakter rysunków jest bardzo podobny, wszystkie szeregi 
wykazują niejednorodność w środkowej swej części wynikającą z podwyższonej aktywności sejs
micznej rejestrowanej na przełomie 2001 i 2002 roku, generowanej eksploatacją w ścianie 7la/509 
w stosunkowo bliskiej odległości poziomej od stanowiska pomiarowego. Dopiero analiza statysty
czna przebiegów pokazała, jaki wpływ na predykcję przyspieszeń na podstawie relacji tłumienia po
woduje ograniczenie wstrząsów (w analizowanym przypadku) tylko do tych o energiach E~ 1·105 J. 

A) 
: [;fw llllll\111\ 111\ :1 \1\llll\lllllll 11llllllll~~ i ll111111 illllllli\11\lllill] ll lll111 111:~ 11 l llll~ 

1.D1 .1998 1.01.1999 1.01.2000 1.D1.2001 1.D1 .2002 1.01.2003 1.D1.2004 1.01.2005 1.01.2006 

: ~~~g~mr l li l IIII ~ l; llilljll ~ lilii ~~ IIIIII iiiiiiii 111111111~ al ~li 11:11 li III i 
1.01 .1998 1.01.1999 1.D1 .2000 1.D1.2001 1.01.2002 1.01.2003 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006 

i~~~. l. :. ": l l,.l,l,d; ,• ,uij~~ :. ;, 'i ll[itl,i; ... ,, •' .;., j.~~ 
1.01 .1998 1.D1 .1999 1.01.2000 1.D1.2001 1.01.2002 1.D1 .2003 1.D1.2004 1.D1 .2005 1.D1 .2006 

B) : rft 1 li\\ 1\1\ll\: III ~1\lilll\l 1\11111~11 ~1111111 llllllli\11\1111111] IIIIII 11:11 11~1 ~ 
1 .O 1 . 1998 1.01 .1999 1.D1 .2000 1 .D1 .2001 1 .D1 .2 002 1 .O 1.2003 1.01 .2004 1 .O 1.2005 1.D1.2006 

: iYri1 
J11 11 111: litlilii 1; H~l1 ~1111 1 1111111 tl1111~~~ N1ttt 11:1 lllllj 

1.D1 .1998 1.01.1999 1.D1 .2000 1.D1 .2001 1.01.2002 1.D1.2003 1.D1.2004 1.01 .2005 1.01 .2006 

i~~r, ;, . : .,l. l.l,rl: ·' ~~~!~~;,i .:. 'l ,,~~·~.i; ....... :., j"' ~ 
1.01 .1998 1.D1.1999 1.01.2000 1.01 .2001 1.D1.2002 1.01 .2003 1.D1.2004 1.01 .2005 1.01 .2006 

Rys. J. Energie wstrząsów (log E), maksymalne przyspieszenia (log amax) oraz blędy prognozy e= amax- amax 
w przypadku zbioru wstrząsów obserwowanych na stanowisku "Miechowice" w okresie od 1.01.1998 r. 
do 31.12.2005 r. A) pełny zbiór, B) zbiór ograniczony do E:::: I ·105 J 
Figuz·e l. Rockburst's energies (log E), maximum accelerations (log amax) and predictions errors 
e= amax- amax of rockbursts observed at the "Miechowice" station (from 1.01.1998 to 31.12.2005). 
A) fuli set of rockbursts, B) rockburst's energies E:::: 1·105 J 

W przypadku pełnego zbioru rejestracj i wyznaczona wariancja błędów dopasowania wyniosła 
s2 = 7284. Natomiast dla zbioru ograniczonego do wstrząsów o energii E~ 1·105 J, otrzymano s2 = 
= 10 723 czyli nastąpił wzrost wariancji błędów dopasowania o około 50%. Porównanie otrzyma
nych wartości wariancji świadczy o znacznie gorszej jakości prognozy zbioru wydzielonego z całe
go zbioru obserwacji wstrząsów. Otrzymane wyniki potwierdzają więc, że na jakość prognozy mak
symalnych przyspieszeń istotny wpływ ma liczebność zbioru obserwacji tzn. czym większa liczeb
ność zbioru danych tym lepsza jakość prognozy. Ważna jest również oprócz liczebności, jakość zbio
ru predykcyjnego. Pomimo, że dla oceny wpływu wstrząsów na powierzchnię najbardziej interesu
jące (np. dla stron przy ocenie szkód górniczych) są wstrząsy o największych energiach to by pro
wadzić predykcję w sposób probabilistyczny zbiór zmiennych zarówno objaśnianych jak i objaś
niających powinien stanowić zbiór pełny o jak największym zakresie energii oraz skorelowanych 
nimi maksymalnych przyspieszeń. Bezspornie, na jakość prognozy istotny wpływ ma również ja
kość wyznaczonych w kopalnianych działach tąpań wartości energii wstrząsów oraz ich lokaliza-
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cja. Badania takie zostały przeprowadzone i zostały opublikowane [4]. W niniejszej publikacji za
jęto się innym aspektem związanym z ocenąjakości prognozy amax w zależności od wyznaczonych 
energii wstrząsów tzn. przeprowadzono symulację mającą ocenić wpływ zaokrąglania energii wstrzą
sów do postaci E= a·10b gdzie a i b to wielkości jednocyfrowe (zwyczajowo określanej w ten spo
sób na kopalniach). Postawiono więc pytanie, czy takie właśnie postępowanie ma jakikolwiek wpływ 
na jakość prognozowanych wartości amax· Przeprowadzono więc następujący eksperyment numery
czny. Dla zadanych dokładnie parametrów relacji tłumienia (b" b2, b3, b4) zakładano liczbę N 
wstrząsów (N = 64, 128) i po wylosowaniu N par (log E, r) obliczano "dokładną wartość Jog amax
gdzie dokładność polega na ścisłym spełnieniu relacji tłumienia (l) bez udziału czynnika losowego 11· 

Następnie losowano błąd T] obserwacji (z rozkładu N(O, O'Joga)) oraz zaburzano wartość dokładną 

(log amax) otrzymując wartość "zaobserwowaną'' log a~x- indeks "o" oznacza obserwację- taką, że: 

(7) 

Obliczone w ten sposób estym wartości energii sprowadzano do postaci E= a· lOb i powtórnie 
estymowano parametry b" b2, b3, b4 metodą regresji. Jednostkowy eksperyment numeryczny pow
tarzano 1000 razy przekształcając go w ten sposób w eksperyment typu "Monte Carlo". 

W tabelach l i 2 przedstawiono wrażliwość estymowanych parametrów relacji tłumienia (w po
staci ich wartości średniej i odchylenia standardowego) ze względu na sposób przedstawiania ener
gii wstrząsów, równocześnie dopuszczając albo "małe" (cr1oga = 0,04) albo "duże" (cr1oga = 0,16) błę
dy obserwacji amax· Początkowe (zadane) wartości parametrów relacji tłumienia: (tab. l)- b 1 = 1,7, 
b2 = 0,17, b3 = -0,22, b4 = -0,0003; (tab. 2)- b 1 =l, b2 = 0,4, b3 = -0,22, b4 = -0,0003. 

Tabela I. Współczynnik determinacji R2 oraz wartości średnie (bi) i odchylenia standardowe (crbil 

parametrów (bl> b2, b3, b4) relacji tłumienia (l) w zależności od błędu obserwacji amax (cr1oga =O ,04 
lub cr1oga =O, 16) w przypadku gdy energie wstrząsów przedstawiono w postaci dokładnej (oznaczono 
kursywą) i zaokrąglonej (E= a· lOb), liczba wstrząsów N= 128 lub 64. Wyniki na podstawie 1000 prób 
losowych. Dynamika energii wstrząsów: 3,2· 103 J <E< 7,9· 105 J: dynamika odległości: 300m< r < 2100 m 
Table l. The determination ratio R2, averages (bi) and standard deviations (crhD ofparameters (b~> b2, b3, b4) 

the attenuation relation (l) in function o f amax errors (cr1oga = 0,04 or cr1oga =O, 16) 

, ' , 
' ' ' ' 

R2 -
N G toga b1 ± crhl b2 ± crh2 b3 ± crh3 b 4 ± crh4 

0,919 l ,662 + 0,683 0,17 + 0,013 -0,206 + 0,259 -0,0003 + 0,00010 
0,04 

0,912 1,704 + 0,718 0,163 + 0,014 -0,204 + 0,273 -0,0003 + 0,00010 
64 

0,433 1,556 + 2,713 0,17 + 0,052 -0,165 + 1,029 -0,0003 + 0,00039 
0,16 

0,430 1,602 + 2,742 0,164 +0,051 -0,165 + 1,042 -0,0003 + 0,00040 

0,919 l ,695 + 0,407 0,17 + 0,009 -0,218 + 0,155 -0,0003 + 0,00006 
0,04 

0,912 1,738 + 0,420 0,163 + 0,009 -0,218 + 0,160 -0,0003 + 0,00006 
128 

0,422 l ,668 + l ,637 0,17 + 0,036 -0,207 + 0,626 -0,0003 + 0,00024 
0,16 

0,419 1,727 + 1,627 O, 163 + 0,035 -0,213 + 0,621 -0,0003 + 0,00024 
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Tabela 2. Współczynnik dete1minacji R2 oraz wartości średnie ( bi) i odchylenia standardowe (crhD parametrów 

(b 1, b2, b3, b4) relacji tłumienia (l) w zależności od błędu obserwacji a111ax (crloga = 0,04 lub crloga = 0,16) 
w przypadku, gdy energie wstrząsów oraz lokalizacje źródeł wstrząsów są dokładne, liczba wstrząsów 
N= 128 lub 64. Wyniki na podstawie 1000 prób losowych . Dynamika energii wstrząsów: 
3,2·103 J <E< 7,9·105 J; dynamika odległości: 300m< r< 2100 m 

Table 2. The determination ratio R2 . averages (bi) and standard deviations (crhi) of parameters (b ~o b2, b3, b4) 

the attenuation relation (l) in function o f a",., errors (crloga = 0,04 or crlogu= O, 16) 

b 1 = l, bo = 0,4, b3 = -0,22, b4 = - 0,000_; -
N <J1ugu R2 bl ± (Jhl b2 ± (Jb2 b3 ± (Jh3 b4 ± (Jh4 

0,961 0,961 + 0.688 0,400 + 0,013 -0.205 + 0,261 -0.0003 + 0,00010 
0,04 

0.942 1,062 + 0,859 0,384 + 0,017 -0,203 + 0,327 -0,0003 + 0,00012 
64 

0.615 0,869 + 2,758 0,400 + 0,052 -0,170 + 1,047 -0,0003 + 0,00040 
0.16 

0,603 0,954 + 2.827 0.385 + 0,052 -0,1 62+ 1,0738 -0,0003 + 0,00041 

0.961 0.992+0,417 0,399 + 0,009 -0,203 + 0,327 -0,0003 + 0,000 l o 
0,04 

0,942 1,1 17 + 0,509 0,384 + 0,011 -0,225 + 0,194 -0,0003 + 0,00007 
128 

0,609 0,982 + 1,668 0,400 + 0,036 -0,21 3 + 0,638 -0,0003 + 0,00025 
0,16 

0.597 1,094 + 1,688 0,384 + 0,035 -0,216 + 0,644 -0,0003 + 0,00025 

Analizując przedstawione wyniki w tabelach l i 2 można sformułować następujące wnioski : 
l. Forma przedstawiania energii wstrząsów nie ma zasadniczego wpływu na jakość prognozy czy

li na wartości średnie i wariancje estymcwanych parametrów (b1o b2, b3• b4) - relacji tłumienia 
są prawie identyczne czy to dla energii pełnych czy też o postaci E= a lOb. 

2. Wzrost ilości badanych (generowanych) zdarzeń z 64 do 128 w niewielkim stopniu powoduje 
zwiększenie dokładności generowanych parametrów (wartości średnie) natomiast ich wariancje 
zdecydowanie maleją wraz ze wzrostem N. 

3. Zaburzenie a111ax powoduje, że odchylenie standardowe parametrów b1 i b3 jest porównywalne 
(gdy O"toga = 0,04) z wartością średnią tych parametrów lub od niej większe (gdy O"toga = 0,16) co 
czyni estymację bezcelową. 

PODSUMOW ANIE 

Zasadniczą przyczyną rozbieżności między prognozą a obserwacjami maksymalnych przyspieszeń 
rejestrowanych na stanowisku "Miechowice" (oprócz błędów w ocenach energii wstrząsów i błę
dów w ich lokalizacji) są niejednorodności ciągu energii wstrząsów, a w konsekwencji niejedno
rodności ciągu zarejestrowanych na stanowisku przyspieszeń amax (rys. l). Jak się okazało sposób 
przedstawiania energii wstrząsów w postaci E = a10b U ak to zwyczajowo określają kopalnie) nie 
ma zasadniczego znaczenia na jakość prognozy amax natomiast poważne konsekwencje może mieć 
ograniczanie ilości danych poprzez ograniczanie wstrząsów do wartości powyżej pewnych energii 
tzw. wstrząsów silnych np . o energiach przekraczających 1-105 J. 
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Verification o f Differences Between Results of Predicted 
and Registered Maximum Accelerations from the "Miechowice" Station 

An important problem of differences between measured and predicted amax values is often noted 
and discussed by the users of this predictions. Probably the differences partly at least results from 
incorrect interpretations. The subjects of this paper are errors of prediction maximum accelerations 
at the "Miechowice" station and prediction of these accelerations with the attenuation relation. 

Recenzent: dr hab . inż. Zenon Pilecki, prof. AGH 
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STRESZCZENIE: Przeprowadzone obliczenia na 9 modelach odrzwi prostych oraz..& modelach 
wysokopodporowej prostokątnej obudowy pozwoliły na określenie wpływu wzmocnienia odrzwi 
obudowy na jej nośność. Przedstawiono wyniki obliczeń dla pięciu rodzajów kształtowników oraz 
sześciu typowych szerokości wyrobisk. Każdy z modeli obudowy został poddany działaniu takich 
samych obciążeń czynnych. 

W pracy wykazano, jak istotny jest sposób połączenia elementów odrzwi obudowy oraz że de
cydujący ma on wpływ na jej nośność. Przy pewnych sposobach połączeń elementów odrzwi obu
dowy, nie biorą one udziału w jej pracy lub pracują w sposób przeciwny do zamierzonego. Wiedza 
w tym zakresie pozwoli na usprawnienia w projektowaniu odrzwi obudowy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa korytarzowa wyrobisk, schematy statyczne, nośność 

l. WPROW ADZENIE 

Schematy statyczne odrzwi obudów powinny odzwierciedlać wzajemne układy elementów nośnych, 
długości, sposób połączenia ze sobą oraz ze spągiem wyrobisk korytarzowych, a także obciążenia. 
Tworząc schemat statyczny odrzwi obudowy należy dążyć do maksymalnie wiernego opisu stanu 
rzeczywistego. Zbyt skomplikowany schemat statyczny odrzwi obudowy może jednak prowadzić 
do trudności obliczeniowych lub wręcz uniemożliwić jego rozwiązanie. W dotychczasowych obli
czeniach odrzwi obudów prostych zastępowano je schematami statycznymi belek ciągłych jedno 
lub wieloprzesłowych. W schematach tych oddziaływanie stojaków zastępowano podporami sztyw
nymi: przegubowo-nieprzesuwną i przegubowo-przesuwnymi. Nawet pobieżnie analizując odrzwia 
obudowy wzmocnione rozporami (zastrzałami) można stwierdzić, że zbudowane w ten sposób sche
maty statyczne obudów nie pozwalają na stwierdzenie, w jaki sposób rozpory wpływają na noś
ność odrzwi obudów górniczych. Za pomocą schematów statycznych belek prostych nie można rów
nież odzwierciedlić pracy prostokątnych obudów przegubowych wysokopodporowych [2] lub odrz
wi obudów prostych ze stojakami zabudowanymi pod kątem [3], [7], [8]. W takim przypadku na
leży zastosować inne schematy statyczne. Są nimi belki załamane, ramy oraz układy ramowo-kra
towe nazywane także układami mieszanymi. 

Przyjęcie konkretnego schematu statycznego ramy nie zawsze jest jednoznaczne i oczywiste. 
Schemat statyczny z reguły zależy od sposobu wykonania odrzwi obudowy, a zwłaszcza od połą
czeń pomiędzy jej poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. Konstrukcje układów prętowych 
składają się z połączonych ze sobą w węzłach prętów i opierają się o spąg wyrobisk korytarzowych 
bezpośrednio lub za pomocą specjalnych podpór. . 

W praktyce inżynierskiej spotyka się dwa sposoby łączenia prętów w węzłach. Pierwszy polega 
na połączeniu monolitycznym i wówczas powstaje tzw. węzeł sztywny. Dla praktyki oznacza to, że 
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kąty między łączącymi w węźle stropnicami i stojakami na skutek deformacji odrzwi obudowy nie 
ulegają zmianie. Czyli innymi słowy pod wpływem obciążenia osie stropnic i stojaków odkształ
cają się stając się liniami zakrzywionymi. Jednakże kąty między łączącymi się w węźle stropnica
mi i stojakami pozostają nadal niezmienione. W tym miejscu należy podkreślić, że założenie o nie
odkształcalności węzłów jest często uproszczeniem niezbędnym do wykonania obliczeń. W rze
czywistości idealne połączenia monolityczne nie istnieją. Drugim sposobem połączeń prętów jest 
połączenie przegubowe. Połączenie to pozwala na wzajemny obrót łączonych elementów konstruk
cji. W przypadku tego połączenia oddziaływanie elementów konstrukcji sprowadza się wyłącznie 
do siły wypadkowej, podczas gdy moment skupiony w przegubie jest zawsze równy zeru. Podob
nie jak w przypadku połączeń monolitycznych, połączenie przegubowe jest też pewnego rodzaju 
idealizacją, niezbędną przy wykonywaniu obliczeń. 

Oprócz podpór przegubowo-nieprzesuwnych i przegubowo-przesuwnych istnieje trzeci sche
mat podpór nazywany sztywnym utwierdzeniem lub zamocowaniem. Nie jest on stosowany w gór
nictwie. Polegałby on na tym, że koniec pręta - stojaka wmurowywuje się w spąg wyrobiska. W pod
porze tej niemożliwe są przemieszczenia ani obrót stojaka względem spągu wyrobiska. 

Budując schematy statyczne odrzwi obudów należy zwrócić uwagę, aby nie były to układy chwiej
ne lub geometrycznie zmienne gdyż nie mogą one być stosowane jako elementy konstrukcyjne. 

2. BADANIA ZMIERZAJĄCE DO PORÓWNANIA WPŁ YWU 
WZMOCNIENIA ODRZWI NA NOŚNOŚĆ OBUDOWY 

Projektowanie obudów wyrobisk korytarzowych składa się z następujących etapów: 
- ustalenia rozmiarów wyrobiska; 
- ustalenia wartości obciążeń działających na obudowę; 
- doboru rodzaju obudowy; 
- określenia wskaźników nośności odrzwi; 
- sprawdzenia nośności obudowy. 

Najbardziej istotnym z wymienionych etapów projektowania obudów wyrobisk korytarzowych, 
po ustaleniu wartości obciążeń, jest wyznaczenie wskaźników nośności odrzwi. Z definicj i wiado
mo, iż wskaźnik nośności odrzwi jest to graniczne, maksymalne obciążenie jednego metra długości 
stropnicy [12], [15] . 

3. WYZNACZANIE NOŚNOŚCI ODRZWI OBUDOWY 

3 .l. ?odstawowe założenia 

Obudowy proste nie zostały do tej pory znormalizowane. Analiza pracy konstrukcji wskazuje na 
celowość ich stosowania w wielu przypadkach. Pozwala ona na uniknięcie wykonywania zbędnych 
wyłomów w stropie. Obudowy te upraszczają budowę i konstrukcję skrzyżowań ścian z chodnika
mi. W pracy założono, że szerokości odrzwi obudów prostych równe są szerokościom typowych 
odrzwi łukowych przy spągu . Obliczenia przeprowadzono dla odrzwi o szerokościach odpowiada
jących obudowom ŁP7+ŁP12- są to wyrobiska o szerokościach od 4,2 do 6,1 m [7], [ lO]. Przyjęte 
do rozważań odrzwia obudów wzmocniono stojakami, rozporami, lub stojakiem z rozporami przed
stawiono na rysunku l. Załozono, że wyrobiska są o tej samej wysokości. Na podstawie pracy [2], 
na rysunku 2 przedstawiono dwie wysokopodporowe prostokątne obudowy przegubowe. 

Aby można było określić wpływ wzmocnienia odrzwi na ich nośność nalezy przyjąć poziom 
odniesienia, czyli "odrzwia podstawowe" o nośności równej 100%. Odrzwiami podstawowymi są 
odrzwia przedstawione na rysunkach la, lf oraz 2a. Wpływ wzmocnienia dla pozostałych odrzwi 
obudów odniesiono w stosunku do nośności odrzwi "obudów podstawowych". 
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b) 

d) 

h) 

Rys. l . Obudowa prosta: a) odrzwia podstawowe- bez wzmocnień, b) odrzwia wzmocnione 
jednym stojakiem, c) odrzwia wzmocnione dwoma stojakami , d) odrzwia wzmocnione rozporami , 
e) odrzwia wzmocnione jednym stojakiem i rozporami, f) odrzwia podstawowe- bez wzmocnień, 

g) odrzwia wzmocnione jednym stojakiem, h) odrzwia wzmocnione rozporami, i) odrzwia wzmocnione 
jednym stojakiem i rozporami 
Figure l. Squarc set support: a) basie frame- without any reinforcements, b) framc reinforced with one prop, 
c) frame rcinforced with two props, d) frame reinforced by diagonal bracing, e) frame reinforced with one 
prop and diagonal bracing, f) basie frame- without any reinforcements, g) frame reinforced with one prop, 
h) frame reinforccd by diagonal bracing. i) frame rcinforced with onepropand diagonal bracing 

a) b) 

Rys. 2. Wysokopodporowa prostokątna obudowa przegubowa: a) odrzwia podstawowe-
wzmocnione jednym stojakiem z rozporami , b) odrzwia wzmocnione dwoma stojakami z rozporami 
Figure 2. High-capacity pivoted square set: a) basie set- reinforced with onepropand diagonal bracing, 
b) set reinforced with two props and diagonal bracing 
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Podobnie jak to jest w obudowach łukowych [12], [15], odrzwia obudów prostych zostały ob
ciążone równomiernie rozłożonym obciążeniem działającym w płaszczyźnie obudowy na odcinku 
o długości równej 0,6 długości stropnicy. Obciążenie zostało przyłożone symetrycznie względem pio
nowej osi odrzwi. Stropnice zostały wykonane z kształtowników V2l+V36 [13], [14] . 

Do obliczeń przyjęto, że elementy obudów są wykonane ze stali St5. Założono, że wytrzyma
łość na ściskanie i rozciąganie stali jest taka sama i wynosi ona 295 MPa [7]. 

3.2. Dotychczasowe sposoby wyznaczania nośności odrzwi obudowy 

W dotychczasowych obliczeniach, a także w zasadach i wytycznych do projektowania, wykonywa
nia i kontroli obudowy wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego, obudowy proste 
zastępowano schematami statycznymi belek jednoprzęsłowych i wieloprzęslowych belek ciągłych. 
Wieloprzęsłowe belki ciągłe są najbardziej rozpowszechnionymi w budownictwie układami pręto
wymi. Analizę belek ciągłych można przeprowadzać różnymi metodami. Często w celu uprosz
czenia obliczeń do analizy belek ciągłych stosowane są z 1872 roku tzw. tablice E. Winkiera [l]. 
Mają one zastosowanie tylko w szczególnych przypadkach. 

Schematy statyczne modelujące odrzwia obudów prostych (rys . la, lb i lc) przedstawiono na 
rysunkach 3a, 4a i Sa. Jest to belka jednoprzęsłowa (rys. 3a) oraz dwie belki ciągłe (rys. 4 i 5). Bel
ki zostały podparte na jednej podporze przegubowo-nieprzesuwnej i pozostałych podporach prze-
gubowo-przesuwnych. · 

Z punktu widzenia wytrzymałości materiałów są to układy symetryczne z obciążeniem symetry
cznym. W wyniku rozwiązania symetrycznego schematu statycznego, z symetrycznym obciążeniem, 
otrzymuje się symetryczne wykresy momentów i antysymetryczne wykresy sił poprzecznych. O sy
metrii układu decydują wykresy (równania) momentów zginających (rys. 3c, 4c i 5c). 

W tym przypadku o nośności odrzwi obudowy decydują maksymalne wartości momentów zgi
nających. 

Dla układu podstawowego (rys. la) maksymalny moment zginający wyznaczamy z zależności: 

( 
2ls 3a) Mgmax_I=qs ----
200 10 

(l) 

w przypadku gdy obudowa została wzmocniona jednym stojakiem (rys. l b) maksymalny moment 
zginający opisuje zależność : 

M II 
9qs 2 (400a 2 -280as+49s 2

) 
gmax_ = , 

20000(s 2 -4as+a-) 
(2) 

przy wzmocnieniu obudowy podstawowej dwoma stojakami jest to zależność: 

M III 
-q(25625a 4 -17500a\+11100a 2s2 -5320as 3 +88ls 4

) 
crmax =-~------------------~ 

"' - 112500(s-2a)2 
(3) 

gdzie: s- szerokość wyrobiska, q- wartość obciążenia ciągłego, a- odległość zabudowy skrajnych 
stojaków od końców stropnicy. 

W miarę postępującego wzmocnienia obudów prostych wyrażenia opisujące maksymalne na
prężenia zginające w stropnicach obudów są coraz bardziej skomplikowane. 

Jednym z podstawowych kanonów statyki jest sprawdzenie otrzymanych rozwiązań, na przykład 
p9przez sprawdzenie czy obciążenie czynne jest równe wartościom sił reakcji. 
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Rys. 3. Obudowa prosta- odrzwia podstawowe: a) schemat belki jednoprzęsłowej , 
b) wykres sił poprzecznych, c) wykres momentów zginających 
Figure 3. Square set support- basie frame: a) diagram o f a single-span beam, 
b) distribulion o f lateral forces, c) distribulion o f bendin g moments 

a) a. A ,-;; ,', .,- ,.: ;; ' ;, B ,a. 

t eT . J 
R . 0,6 s . R, ' R . 
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.. .. - -- _: s ··- ---- -----·_; 

b) v: c) 

Rys. 4. Obudowa prosta- odrzwia wzmocnione jednym stojakiem: a) schemat belki dwuprzęsłowej -belka 
jednokrotnie statycznie niewyznaczalna: b) wykres sił poprzecznych, c) wykres momentów zginających 
Figure 4. Square set support- frame reinforced with one prop: a) diagram o f a two-span beam- simple 
statically indeterminate beam, b) distribulion oflateral forces, c) distribulion ofbending moments 

a) b) c) 

-j l 

i 
--- --- - -· -- $. -.. ·- -

Rys. 5. Obudowa prosta, odrzwia wzmocnione dwoma stojakami: a) schemat belki trzyprzęsłowej -belka 
dwukrotnie statycznie niewyznaczalna: b) wykres sił poprzecznych, c) wykres momentów zginających 
FigUJ·e 5. Square set support- frame reinforced with two props: a) diagram o f a three-span statically 
indeterminate beam: b) distribulion oflateral forces, c) distribulion ofbending moments 

Wartości sił reakcji obliczamy z zależności: 

układu podstawowego (rys . 3a): 

3qs 
RA=Rs=-

10 

dla układu wzmocnionego jednym stojakiem (rys. 4a): 

(4) 

(Sa) 

układu wzmocnionego dwoma stojakami (rys. Sa) : 

RA =Rs = q(625a
4 

-12SOOsa
3 

+208SOa
2
s

2 -632~as3 
-119s

4
) 

37SOO(-s+2a)(s2 -4as+4a ) 

789 

(Sb) 

(6a) 



(6b) 

We wszystkich przypadkach suma wartości sił reakcji jest równa ciężarowi obciążenia czyn
nego i wynosi 0,6 qs. 

Funkcje opisujące maksymalne momenty zginające, wartości sił reakcji zostały wyznaczone za 
pomocą komputerowego rachunku symbolicznego (por. [6]) . 

W katalogu Huty Łabędy [7] proponowane jest zabudowywanie stojaków skrajnych w odle
głościach od 70 mm do 250 mm od końców stropnicy. Przekształcając zależności (1-3) obliczono 
wskaźniki nośności odrzwi obudowy. Wartości wskaźników nośności dla odrzwi obudowy podsta
wowej, gdy stojaki zostały zabudowane w odległości a= 250 mm od końców stropnicy (rys. la) po
Jana w tabeli l. 

Tabela l. Wartości wskaźników nośności odrzwi obudowy dla a= 250 mm 
T b! l S f l d . d. f 250 a e et rame o a capac1ty m 1cators or a= mm 

l 
Odrzwia Wskaźniki nośności dla odrzwi z kształtowników 
obudowy [kN/mb] 

o szerokości V21 V25 V29 V32 V36 

ŁP7 113,3 143,2 167,9 232,9 -
ŁP8 88,93 111,9 131,2 182,1 -
ŁP9 77,73 97,80 114,7 159,1 -
ŁPIO 63,29 79 ,67 93,40 129,6 -
ŁP11 - 71,07 83,33 115,6 121,5 
ŁP12 - 63,8 74,8 103,8 144,1 

Z tabeli l wynika, że rozwiązano 24 przypadki odrzwi "obudów podstawowych". Przy zastoso
waniu tego samego kształtownika wraz ze wzrostem szerokości wyrobiska maleje wskaźnik nośności. 
Natomiast przy danej szerokości wyrobiska wraz ze zwiększającym się typem kształtownika (wzros
tem parametrów wytrzymałościowych kształtowników) wzrasta wskaźnik nośności odrzwi obudowy. 

Gdy stojaki skrajne zabudowane są w minimalnej odległości od końców stropnicy to wskaźniki 
nośności obudowy zmniejszą się (tabela 2). 

Tabela 2. Wartości wskaźników nośności odrzwi obudowy dla a= 70 mm 
T bl 2 S f l d . . d' ~ 70 a e et rame o a capacity m Jcators or a = mm 

Odrzwia Wskaźniki nośności dla odrzwi z kształtowników 
obudowy [kN/mb] 

o szerokości V21 V25 V29 V32 V36 
ŁP7 99,13 124,8 146,3 203 ,0 -
ŁP8 78,73 99,13 116,2 161,3 -
ŁP9 69,4 87,33 102,4 142, l -
ŁP10 57,14 71,93 8,33 l 17,0 -
ŁP1 1 - 64,54 75,67 105,0 110,4 
ŁP12 - 58,24 68,27 94,73 99 ,60 

Należy zwrócić uwagę, iż podane wskaźniki nośności odrzwi obudów prostych mają mniejsze 
wartości niż w odpowiadających im szerokościom wyrobiskach z odrzwiami obudów łukowych . 
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W uproszczonych zasadach [15] zaproponowano stosowanie współczynników zmniejszających wskaź
niki nośności odrzwi obudów łukowych wynikających z pracy [7]. Konieczność zastosowania współ
czynników zmniejszających została potwierdzona w pracy [4]. 

Wprowadzenie do podstawowych odrzwi obudowy (rys. la, rys. 3a) stojaka pośredniego (rys. l b, 
rys. 4) powoduje wzrost nośności odrzwi obudowy o 445%. Dalsze wzmacnianie odrzwi kolejnym 
stojakiem (rys. lc i 5) powoduje wzrost wskaźników nośności o 1267% w odniesieniu do odrzwi 
podstawowych. 

Gdy w schematach statycznych (rys . 3, 4 i 5) podpory przegubowo-przesuwne zastąpimy pod
porami przegubowo-nieprzesuwnymi to otrzymane wartość nośności pozostaną niezmienione. W przy
padku obciążenia przyłożonego do stropnic na całej ich długości nośności odrzwi wyznaczamy na 
podstawie prostych zależności podanych na przykład w pracy [9]. 

3.3. Proponowane sposoby wyznaczania nośności odrzwi obudowy 

Nie można w dotychczasowy sposób, za pomocą schematów belek ciągłych, wyznaczać nośności 
obudów wzmocnionych wspornikami. Aby można było określić nośności tego typu obudów należy 
zbudować i rozwiązać odpowiedni schemat statyczny odrzwi, który nie może być schematem sta
tycznym belki ciągłej. 

Dobór schematu statycznego odrzwi obudów łukowych odpowiadających wymaganiom stawia
nym w normie [12] nie przedstawia problemów. Wiadomym jest, że jest to łuk dwuprzegubowy, na 
który oprócz obciążenia czynnego działa odpór sprężysty pochodzący od ociosów wykonanego wy
robiska. Wpływ odporu sprężystego w obudowach łukowych obciążonych symetrycznie lub nie
symetrycznie przedstawiono w pracach [4], [5] . 

Bardziej skomplikowanie jednak przedstawia się sprawa doboru schematów statycznych dla obu
dów prostych. Z nauki o wytrzymałości materiałów wiadomo, iż sposób podparcia, czyli zamoco
wanie obudowy w zdecydowany sposób wpływa na jej charakter pracy i decyduje o wartościach sił 
przekrojowych, czyli innymi słowy o nośności obudowy. 

Uzasadnienie wyboru schematu statycznego modelu odrzwi obudowy zostanie wyjaśniony na przy
kładzie obudowy dwustojakowej-modelu podstawowego (rys. la). Gdy model podstawowy zastą
pimy ramą przedstawioną na rysunku 6 to otrzymamy układ geometrycznie zmienny (układ chwiej
ny) . Ramę tę podpartą na podporach stałych nieprzesuwnych (punkty A i B) utworzoną z prętów 
połączonych przegubowo (w punktach C i D) można przekształcić w równoległobok, bez defor
macji poszczególnych elementów. 

q 

c 

A B 

R, R, 

Rys. 6. Dobór schematu statycznego dla obudowy 
prostej -model ramy geometrycznie zmiennej 
Figure 6. Selccting stalic load conditions for 
a basie frame- variablc geometry frame model 

Układy geometrycznie zmienne nie mogą odwzorowywać pracy żadnej konstrukcji budowla
nej a tym bardziej odrzwi obudów stosowanych w górnictwie. Usuńmy, zatem z ramy przedstawio
nej na rysunku 6 przeguby w punktach C i D zastępując je węzłami sztywnymi (rys. 7a). Otrzyma
my wówczas układ jednokrotnie statycznie niewyznaczalny i geometrycznie niezmienny. 
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Rys. 7. Obudowajako ramajednokrotnie statycznie niewyznaczalna: a) schemat, 
b) wykres sił podłużnych, c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figurc 7. Square set support as a simple statically indeterminate trame: a) diagram; b) distribulion of 
longitudinal forces, c) distribulion o f lalerai forces, d) distribulion o f bending moments 

l' 

Układ ten z punktu widzenia wytrzymałości materiałów lub mechaniki budowli jest możliwy 
do rozwiązania. Wykresy sil przekrojowych przedstawiono na rysunkach 7b, c i d. Rysunek 7b 
przedstawia wykres sił osiowych- sił normalnych. Wartości sił osiowych w stojakach odpowia
dają wartościom sił reakcji w belce układu podstawowego (rys. 3). Stropnica pomiędzy stojakami 
jest ściskana (rys. 7b). Wykres sił poprzecznych w stropnicy (rys. 7c) jest jakościowo podobny do 
wykresu belki modelującej układ podstawowy (rys. 3b). W modelu tym pojawiają się siły po
przeczne w stojakach obudowy, które są mniejsze od wartości sił normalnych. Z porównania wy
kresów momentów zginających (rys. 3c i rys. 7d) wynika, że w węzłach sztywnych (miejscach po
łączenia stojaków ze stropnicą) wystąpią ujemne wartości momentów zginających, będące zarazem 
maksymalnymi momentami zginającymi w stojakach. Maksymalny moment zginający w stropnicy 
(rys. 7d) jest mniejszy od maksymalnego momentu zginającego wynikającego z dotychczasowego 
sposobu modelowania (rys. 3b) . 

Wskaźnik nośności dla tak przyjętego schematu statycznego obudowy podstawowej stanowi 59% 
wskaźnika nośności wynikającego z dotychczasowego sposobu modelowania. Gdyby operować po
jęciem procentowym względnym wskaźnikiem nośności to wynosiłby on 41%. Oznacza to, że ten 
schemat statyczny obudowy, jest schematem mniej bezpiecznym w odniesieniu do dotychczasowe
go sposobu modelowania odrzwi obudów podawanego w różnych opracowaniach. Z tego względu 
ten sposób podparcia odrzwi obudowy nie będzie brany pod uwagę. 

Zmieńmy, zatem schemat statyczny obudowy podstawowej i zamieńmy jedną z podpór przegu
bowo-nieprzesuwnych na podporę przegubowo-przesuwną. Otrzymamy układ statycznie wyznaczal
ny i geometrycznie niezmienny (rys. 8). 

a) 
Q 

b) c) d) n :J l' ~, - - r 
·N l A 

. ' 

Rys. 8. Obudowajako rama statycznie wyznaczalna: a) schemat, b) wykres sil podłużnych, 
c) wykres sil poprzecznych, d) wykres momentów zginających 

,M 

Figut·e 8. Square set support as a simple statically indeterminate frame: a) diagram; b) distribulion of 
Iongitudinal forces, c) distribulion oflateral forces, d) distribulion ofbending momcnts 

Z analizy wykresów sił przekrojowych (rys. 8) wynika, że mają one identyczne wartości jak w mo
delu statycznym belki jednoprzęsłowej. Wskaźnik nośności odrzwi obudowy ramy jest identyczny 
jak w dotychczasowym sposobie modelowania odrzwi obudowy odwzorowywanej za pomocą belki. 

W przypadku zamiany podpory przegubowo-nieprzesuwnej w modelu przedstawionym na ry
sunku Sa na podporę przegubowo-przesuwną powstałby układ geometrycznie zmienny. 
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Reasumując należy stwierdzić, że w schemacie statycznym geometrycznie niezmiennym połą
czenie stojaków ze stropnicą powinno zostać zamodelowane jako węzły sztywne, zaś połączenia 
stojaków ze spągiem wyrobiska poprzez podporę przegubowo-przesuwną i podporę przegubowo
nieprzesuwną. 

Do podobnych wniosków dojdziemy, gdy zbudujemy schematy statyczne obudów prostych przed
stawionych na rysunkach l b i l c. Wyniki modelowania przedstawiono na rysunkach 9 i 10. 

a) q 

m •. ~ . 

b) c) d) 

l V 
N 

Rys. 9. Odrzwia obudowy wzmocnionej jednym stojakiem: a) schemat ramy jednokrotnic statycznie 
niewyznaczalnej, b) wykres sil podłużnych, c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figure 9. Set frame rcinforced with one prop: a) diagram of a simpic statically indeterminate frame, 
b) distribution o f longitudinal forces, c) distribulion of lateral forces, d) distribulion ofbending moments 
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Rys. 10. Odrzwia obudowy wzmocnionej dwoma stojakami: a) schemat ramy dwukrotnic statycznie 
niewyznaczalnej, b) wykres sil podłużnych, c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figurc l O. Set framc reinforccd by two props: a) diagram o f a three-scgmcnt statically indetcrminatc frame; 
b) distribulion oflongitudinal forccs, c) distribulion oflatcral forces, d) distribulion ofbending momcnts 

Gdyby w schematach statycznych modeli odrzwi obudowy (rys. 9 i 10) zastosowano dwie lub 
więcej podpór przegubowo-nieprzesuwnych to wówczas wartości wskaźników nośności odrzwi 
obudowy będą mniejsze niż wynikające z dotychczasowego sposobu modelowania obudów pros
tych. 

Porównując wartości wskaźników nośności odrzwi obudów prostych ze wskaźnikami nośności 
odrzwi obudów łukowych można stwierdzić, że mają one mniejsze wartości przy tej samej szero
kości wyrobiska i tym samym typie kształtownika [7], [15]. Mając na uwadze dotychczasowe do
świadczenia w doborze schematów statycznych odrzwi obudów prostych zbudowano schemat sta
tyczny dla odrzwi wzmocnionych rozporami (rys. l la). Jest to układ ramowo-kratowy. Składa się 
on z konstrukcji ramy ACDB i dołączonych do niej prętów CD i EF będących rozporami. Przedsta
wiony układ jest geometrycznie niezmienny oraz dwukrotnie statycznie niewyznaczalny. Elementy 
ramowe (ACDB) są przystosowane do przenoszenia dowolnych sił wewnętrznych, którymi są: mo
menty zginające, siły podłużne i siły poprzeczne. W prętach kratowych (CD i EF) mogą wystąpić 
jedynie siły podłużne. W układach ramowo-kratowych nie możliwe jest sformułowanie standardo
wego algorytmu rozwiązania. Wymagają one indywidualnego podejścia. Poszczególne siły wew
nętrzne w układzie ramowo-kratowym przedstawiono na wykresach (rys. 11 b, c i d). Z wykresu sił 
osiowych wynika, że w środkowej części stropnicy między punktami FH siła osiowa nie występu
je, a w rozporach (między punktami EF i GH) ma ona wartości dodatnie (rys. 11 b). Maksymalne 
wartości momentów zginających (rys. lld) mają tę samą wartość jak w schemacie podstawowym 
(rys. Sa). Po wyznaczeniu nośności wynika wniosek, iż odrzwia obudowy wzmocnione rozporami 
nie spowodują wzrostu ich nośności w odniesieniu do odrzwi podstawowych. 
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Rys. 11. Odrz\ 'i a obudowy wzmocnionej rozporami: a) schemat układu ramowo kratowego, 
b) wykres sił podłużnych, c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figure II. Set framc reinforced by diagonal bracing: a) diagram of a frame-truss system, b) distribulion of 
longitudinal forces, c) distribulion oflateral forccs , d) distribulion o f bendin g moments 

Fochylenie stojaków skrajnych przedstawiono na rys unku 12a. Odpowiadające temu schema
towi obudowy wykresy sił wewnętrznych na rysunkach 12b, c i d. Fochylenie stojaków powoduje 
powstanie w nich momentów zginających (rys. 12d), których nie było, gdy stojaki zabudowano pros
topadle do stropnicy. Bardziej j ednak istotnym jest to, że ten sposób zabudowy sprawia, iż odrzwia 
obudowy mają mniejszą nośność. 

a) 
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Rys. 12. Odrzwia obudowy ze stojakami zabudowanymi ukośnie: a) schemat ramy, 
b) wykres sił podłużnych, c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figure 12. Set framc with legs installed diagonally: a) diagram o f the frame, b) distribulion o f 
longitudinal forces , c) distribulion oflateral forces , d) distribulion o f bendin g moments 

M '\ 

W zależności od powiększającej się szerokości wyrobiska nośność zmniejsza się w granicach 
od 20,49 do 25,62% w odniesieniu do odrzwi podstawowych (rys . 8). 

Schemat statyczny obudowy z pochylonymi stojakami wzmocnionej przegubowymi rozporami 
(schemat ramowo-kratowy) oraz odpowiadające wykresy sił wewnętrznych przedstawiono na ry
sunku 13. 
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Rys. 13 . Odrzwia obudowy ze stojakami zabudowanymi ukośnic, wzmocnione rozporami zamocowanymi 
przegubowo: a) schemat układu ramowo-kratowego, b) wykres sil podłużnych, c) wykres sil poprzecznych, 
d) wykres momentów zginających 
Figure 13. Set trame with legs installed diagonally, reinforced by pivoted diagonal bracing: 
a) diagram of a frame-truss system, b) distribulion of longitudinal forces, 
c) distribulion oflateral forces, d) distribulion o f bendin g moments 

Przegubowo zamocowane rozpory nie poprawiają nośności odrzwi. Jest ona identyczna z odrz
wiami nie wzmocnionymi rozporami (rys. 12a). Zmieńmy, zatem sposób zamocowania rozpór z prze
gubowego na sztywny. Może ten schemat obudowy spowoduje wzrost jej nośnośc i. Do rozwiąza
nia otrzymamy ramę przedstawioną na rysunku 14a. 
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Rys. 14. Odrzwia obudowy ze stojakami zabudowanymi ukośnie, wzmocnione rozporami 
zamocowanymi w sposób sztywny: a) schemat ramy, b) wykres sil podłużnych, 
c) wykres sił poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figut·e 14. Set frame with legs installed diagonally, reinforced by stiff diagonal bracing: 

r 
a) diagram of the frame, b) distribulion of longitudinal forces, c) distribulion of lateral forces, 
d) distribulion ofbending momcnts 

M 1 

W wyniku rozwiązania otrzymano wykresy sił przekrojowych (rys. 14b, c i d). Nośność obudowy 
z rozporami połączonymi na sztywno ze stropnicą i stojakami jest taka sama jak w przypadku, gdy 
rozpory połączono przegubowo i odpowiada ona nośności obudowy nie wzmocnionej rozporami 
(rys. 12a) . 

3.4. Obudowa wysokopodporowa 

Jednym ze sposobów w zakresie korzystnej współpracy z górotworem w warunkach obciążeń dy
namicznych (zagrożeń tąpaniami) ma być obudowa wysokopodporowa [2] przedstawiona na ry
sunku 2. Obudowa ta jest wykonywana w kilku odmianach (por. [2]). Stawiana jest ona w wyrobis
kach korytarzowych, a także przecinkach ścianowych. W przypadku dużego zagrożenia obudowa 
wykonywana jest w wersji wzmocnionej dwoma specjalnymi przedziałami buforowymi (rys . 2b). 

Tym razem obudowę tę, podobnie jak w dotychczasowych rozważaniach , poddano działaniu sy
metrycznego pionowego obciążenia statycznego (rys. 15a i 16a). 
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Rys. 15. Odrzwia podstawowe obudowy wysokopodporowcj: a)schemat, b) wykres sił podłużnych , 
c) wykres sil poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figure 15. Basic high-capacity set: a) diagram, b) distribulion oflongitudinal forces, 
c) distribulion oflateral forces, d) distribulion o f bending momcnts 
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Rys. 16. Odrzwia wzmocnione obudowy wysokopodporowej: a) schemat, b) wykres sił podłużnych, 
c) wykres sil poprzecznych, d) wykres momentów zginających 
Figure 16. Reinforced high-capacity set: a) diagram, b) distribulion o f longitudinal forces, 
c) distribulion oflateral forces, d) distribulion ofbending moments 
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Jako odrzwia podstawowe, dlatego typu obudowy wybrano odrzwia z jednym stojakiem w osi 
wyrobiska i dwoma stojakami ociosowymi. Schemat odrzwi podstawowych przedstawia rysunek lSa. 
Za wyborem tego schematu jako "odrzwi podstawowych" przemawiała ilość stali potrzebnej do ich 
wykonania. Wykresy sił przekrojowych obudów wysokopodporowych przedstawiono na rysun
kach 15 i 16. Z podanych wykresów sił osiowych (rys . lSb i 16b) wynika, że stojaki ociosowe w ob
udowach wysokopodporowych nie przenoszą obciążenia- "nie pracują". Po wykonaniu obliczeń 
nośności okazuje się, że odrzwia wzmocnione (rys. 16a) są w stanie przenieść 7,25% obciążenia 
przenoszonego przez odrzwia podstawowe (rys. !Sa). 

PODSUMOW ANIE 

W artykule przedstawiono wpływ wzmocnienia odrzwi obudowy na jej nośność. Cel ten osiągnięto 
poprzez propozycję innego niż dotychczas stosowanego sposobu doboru schematów statycznych 
odrzwi obudów wyrobisk korytarzowych. W porównaniu do dotąd stosowanej metodyki obliczania 
odrzwi obudów prostych, zawartej w różnego rodzaju opracowaniach lub wytycznych, propono
wane schematy odzwierciedlają w dokładniejszy sposób pracę odrzwi obudowy i pozwalają na 
uwzględnianie wpływu różnych czynników oraz rozwiązywanie bardziej skomplikowanych przy
padków. 

Zamieszczone w pracy przykłady pokazują, że nie zawsze wpływ wzmocnienia odrzwi obudów 
wpływa na poprawę jej nośności. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że zastosowanie rozpór 
jak i ich sposób zamocowania nie zwiększa nośności odrzwi obudowy. Paradoksalnie, ale akurat 
czasem może zdarzyć się tak, że obudowy, które z pozoru powinny mieć większą nośność nie mają 
jej. W przypadku obudów o skośnych stojakach sytuacja jest niekorzystniejsza niż w obudowach, 
w których stojaki podpierają stropnicę pod kątem prostym. 

Schematy statyczne obudów, w których występuje więcej niż jedna podpora przegubowo-nie
przesuwna są schematami mniej bezpiecznymi niż schematy, w których jest tylko jedna podpora 
przegubowo-nieprzesuwna a pozostałe podpory są podporami przegubowo-przesuwnymi. 

W efekcie zastosowania proponowanej metodyki mogą się zmienić poglądy odnośnie co do pra
cy poszczególnych elementów w odrzwiach obudowy, obniżyć koszty obudowy wyrobisk bez po
gorszenia stanu bezpieczeństwa. 

Przy wykonywaniu obliczeń ręcznie ten sam schemat obudowy należy obliczyć dwiema meto
dami. Coraz częściej wyniki obliczeń statycznych można otrzymać w wyniku zastosowania pro
gramów komputerowych. W tym przypadku bardzo ważne jest ocenienie i sprawdzenie popraw
ności otrzymanych wyników. 
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Impact of Support Set Reinforcement on Its Loading Capacity 

Calculations run for nine madeis of straight type mining support sets and for twa high-capacity sets 
allowed the impact of reinforcement effect on the Ioading capacity to be estimated. It h as been pre
sented results for five types of sections and six typical widths of workings. Each of the support 
model was loaded with the samelevel of active forces. 

In the paper i t has been explained the role of joints elements of the support set and their impor
tantce on the loading capacity. In same solutions of the support joint elements they are not active 
and in same cases they wark in reverse manner as was assumed. Understanding of this phenome
non can improve mining support designing procedure. 

Niniejszy artykuł częściowo oparty jest na badaniach statutowych AGH nr 11.11.100.588. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Danuta Krzysztoń 
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IBM Polska 

IBM, największa na świecie firma informatyczna, od ponad 80 lat jest liderem w zakresie wspie
rania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych 
i informatycznych, oprogramowanie oraz sprzęt. W ramach strategii On Demand Business IBM we 
współpracy z partnerami dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywi
dualnych potrzeb biznesowych i technologicznych każdego przedsiębiorstwa . 

IBM Folska Sp. z o.o. działa od 1991 roku i zatrudnia obecnie ponad 1500 osób. Główna się
dziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi , w Katowicach, Foznaniu, Wroc
ławiu i Krakowie. IBM Folska zapewnia pełną ofertę usług doradczych oraz produktów pomoc
nych w budowaniu odpowiedniej infrastruktury zarówno dla dużych przedsiębiorstw, administracji 
pm1stwowej , jak i dla firm z sektora MŚF . 

Doradztwo biznesowe świadczy dzial IBM Global Business Services, utworzony w 2002 roku 
w wyniku przejęcia części doradczej PwC Consulting. Usługi z zakresu budowy i modernizacji in
frastruktury informatycznej leżą w kompetencjach dzi ału IBM Global Technology Services. Do
starczaniem rozwiązań software'owych zajmuje się dział IBM Software Group. IBM to także wio
dący dostawca sprzętu informatycznego - w ofercie działu Systems and Technology Group znaj
duje się szeroka gama rozwiązań, zarówno dla niewielkich, rozwijających się przedsiębiorstw, za
trudniających kilka osób jak i korporacji międzynarodowych z kilkunastoma tysiącami pracow
ników. Firma IBM zaj muje pierwsze miejsce na polskim rynku serwerów. 

SFECJALISTYCZNE OŚRODKI 

W ramach IBM Folska istnieje kilka ośrodków świadczących specjalistyczne usługi wspierające 
działalność firmy w Folsce i na świecie. W Warszawie w 1996 roku rozpoczęło działalność Cen
trum Edukacyjne IBM, a w 2000 roku powstało jedno z pierwszych w Folsce Centrów Obliczenio
wych (Data Center) na potrzeby świadczenia usług outsourcingowych. Od 2003 roku działa IBM 
Innovation Center, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju aplikacji dla produk
tów IBM. 

W Krakowie powstał ośrodek świadczący usługi outsourcingu procesów biznesowych - Busie 
ness Transformarion Outsourcing (BTO), a w grudniu 2005 roku swoją działa l ność zainaugurowa
ło Laboratorium Oprogramowania IBM. Jest to pierwsze tego typu centrum w Europie Środkm\o
Wschodniej . Do głównych zadm1 centrum należy projektowanie i implementowanie produktów soft
ware'owych. Krakowskie laboratorium dołączyło do sieci 40 placówek programistycznych IBM zaj 
mujących się rozwojem najbardziej innowacyjnych produktów firmy. W sierpniu 2006 roku IBM 
otworzył w Warszawie SOA Center of Excellence, które oprócz dostarczania spójnej informacji 
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o ofercie usługowej i produktowej firmy ma za zadanie udzielać wsparcia w zakresie planowania, 
oceny i realizacji projektów SOA (Service Oriented Architecture) . Przy wrocławskim oddziale fir
my działa Centrum Tłumaczeniowe IBM. 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI HANDLOWYMI 

IBM Folska stale wzmacnia współpracę ze swoimi Partnerami Handlowymi, poszerzając ofertę kie
rowaną do firm partnerskich. W czerwcu 2005 roku powstała nowa jednostka organizacyjna -
Channet One, której celem jest koordynacja oraz wspieranie dynamicznego rozwoju współpracy 
IBM z firmami partnerskimi, z uwzględnieniem ich specyfiki branżowej oraz modelu biznesowe
go. Zadaniem Channet One jest również promowanie partnerów w identyfikacji i realizacji samo
dzielnych projektów opartych na technologii IBM, wzmacnianie współpracy między firmami integ
ratorskimi, a IBM oraz zwiększanie udziału oferty technologicznej IBM w ofercie firm partner
skich. 

W 2006 roku firma IBM, we współpracy z partnerami biznesowymi, otworzyła we Wroclawiu, 
Żywcu i Warszawie Centra Technologii IBM. Jednym z obszarów działania ośrodków jest testo
wanie aplikacji przez polskich producentów oprogramowania. Centra Technologii oferują również 
specjalistyczne szkolenia, warsztaty i konsultacje oraz sprzęt firmy IBM. 

IBM DLAMAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z prio
rytetowych elementów strategii IBM Polska. We współpracy z partnerami handlowymi, IBM op
racował portfolio produktów i usług Express. Wśród rozwiązaó Express znajdują się usługi , opro
gramowanie, platforma sprzętowa i opcje finansowania (usługi świadczone przez IBM Global Fi
nancing), dopasowane specjalnie do potrzeb oraz możliwości małych i średnich firm. 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE IBM FOLSKA 

IBM Folska aktywnie uczestniczy w życiu społecznym kraju, promując edukację informatyczną 
i informatyzację. Firma wspiera studentów, użytkowników nowych technologii, organizacje bran
żowe i instytucje edukacyjne. Jednym z szerzej rozwiniętych programów jest Inicjatywa Akade
micka stworzona w celu wspierania edukacji w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijania 
współpracy firmy z uczelniami wyższymi z całego świata. Poprzez specjalne programy edukacyj
ne, Inicjatywa Akademicka promuje wybitne uzdolnienia studentów i absolwentów uczelni techni
cznych . Obecnie w wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy IBM, a ośrodkami akademickimi 
uczestniczy ponad 150 uczelni z całego świata, w tym 31 z Polski. 

Więcej informacji: www.ibm.com/pl 
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Services Oriented Architecture 

Standardy pozwalają zapanować nad poszczególnymi elementami systemu informatycznego, utrzy
mywać w ryzach koszty ich eksploatacj i i rozwoju . 

Service Oriented Architecture to standaryzacj a architektury informatycznej jako całości. 

UCIECZKA OD TECHNOLOGII 

... us ługa 7 
Powtarzalna czynność 

biznesowa- np 
sprawdzeni zdolnośct 

kredytoweJ otwarcte 
rachunku, aktywacJa 

I ... architektura u sługowa 
i (SOA)? 

Arch itektura IT, która 
wspiera zorientowanie na 

usługi 

... zonentow ame na 
usług1? 

Sposob postrzeganta 
biznesu jako 

powiązanyc h usług 
t rezultatow tch 

wykonanta 

.. . aplikacja złożona? 

Zbiór powiązanych i 
zintegrowanych usług 
realizujących konkretny 

proces biznesowy, 
wykorzystujący SOA 

Service Oriented Architecture (SOA) i technologie Web Services to ukoronowanie kilku dekad dą
żet'l informatyki do zasadniczego uproszczenia integracji aplikacji. Historia informatyki to naprze
mienne cykle komplikowania i upraszczania. Za każdym razem, gdy okazywało się, że IT może roz
wiązać jakiś problem, powstawało dla niego dedykowane rozwiązanie. Gotowy system był następ
nie udoskonalany oraz uzupełniany rozwiązaniami dodatkowymi, dzięki którym mogą wtopić się 
w dotychczasowa infrastrukturę i spełniać organizacyjnie użyteczną rolę. Z biegiem czasu takich sys
temów działało jednak w organizacji tyle, że efektywne korzystanie z nich stawało się coraz trud
niejsze. Mnogość interfejsów, formatów, protokołów, itp . rozsadzała dotychczasowe struktury, czy
niąc je bądź to niewydajnymi, bądź zbyt pracochłonnymi w obsłudze albo też zbyt drogimi w utrzy-
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maniu. Szczególnie ważny był i nadal jest czynnik finansowy. O ile bowiem technologie, koncep
cje czy paradygmaty w informatyce zmienialy si<;! jak w kalejdoskopie, o tyle wymagania biznesu 
wobec informatyki praktycznie "od zawsze" pozostają takie same i sprowadzają się do tego, by przy
rost wartości wynikający z wykorzystania informatyki był wyższy , niż wzrost nakładów ponoszo
nych na nią. Odpowiedzią na potrzebę prostoty, a jednocześnie na przymus utrzymania kosztów in
formatyki w ryzach, są standardy. Na przestrzeni lat powstały uniwersalne formaty zapisu danych 
(np. ASCII), komunikacji sieciowej (TCP/IP), obsługi plików (NFS), wymiany komunikatów (np. 
EDI), itp. 

STANDARDYZBYT WĄSKIE 

Po latach obserwacji stało się jasne, że standaryzacja nie nadąża za potrzebami . Było tak po części 
dlatego, że problemom ze sfery wykonawczej, na których skupiano się do tej pory, miejsca ustę
pować zaczęły problemy związane z przygotowaniem i wdrożeniem aplikacji. Nabrzmiały kwestie, 
takie jak koszty nabycia i utrzymania kompetencji czy koszty i czas przenoszenia zmian w wy
maganiach biznesowych na funkcjonalność środowiska informatycznego. Rozwiązaniem pierwsze
go problemu było powstanie języka i platformy Java, umożliwiających uruchamianie aplikacji na 
dowolnej platformie. Uzupełnieniem Javy był- jako niezależna od platformy i implementacji for
ma opisu dokumentu lub algorytmu -język XML. W międzyczasie długość cyklu wytworzenia 
i wdrożenia oprogramowania, jakkolwiek zawsze miała znaczenie, od momentu upowszechnienia 
się Internetu stała się jednym z podstawowych czynników kształtujących konkurencyjność. Wyma
gania czasowe stały się niebywale wyśrubowane - z 18-24 miesięcy maksymalny czas projektu skró
cił się do 6-8 miesięcy, a niejednokrotnie zdarzało się, że na budowę aplikacji "od zera" zespólmial 
jedynie kwartał. W takich warunkach kolejny cząstkowy standard nie razwiązalby problemu- przy
szedł wreszcie czas na standaryzacją architektury informatycznej jako całości. Tak zrodziła się kon
cepcja SOA. 

JAKWYKUWAŁA SIĘ SOA 

Pojęcie Service Oriented Architecture (SOA), czyli architektury opartej na usługach (będących 
w założeniu "samodzielnymi", możliwymi do wykorzystania przez różne aplikacje/usługi odpowied
nikami podstawowych funkcji biznesowych), nie jest bynajmniej nowe. Próby standaryzacji archi
tektury informatycznej w formie abstrakcyjnego opisu komunikujących się usług podejmowano już 
w latach 80. i 90. Z punktu widzenia klientów efekty tych prób nie były wystarczające. W dużej 
mierze dlatego, że twórcy architektur usługowych popadali w skrajności . Zaproponowana przez 
Microsoft architektura rozproszonych obiektów (komponentów) DCOM była kompletna funkcjo
nalnie i miała dobrą implementację. Jej podstawowa wadą było jednak praktyczne uzależnienie od 
systemu Windows. Na drugim biegunie znalazła się organizacja Object Management Group (OMG), 
która opracowała usługową architekturę o nazwie CORBA ( Common Object Request Broker Arclzi
tecture). Tu z kolei królowała abstrakcja. Założenia były właściwe, ponieważ faworyzowały pełną 
uniwersalność, jednocześnie jednak programista musiał samodzielnie rozstrzygać wszystkie niuan
se implementacyjne, komunikacyjne, itp . Taka wizja SOA była zniechęcająca ze względu na ilość 
pracy do wykonania oraz wysokie wymagania odnośnie do kompetencji "architektonicznych" po 
stronie programisty. Inaczej rzecz ujmując , pomimo uniwersalności w warstwie abstrakcji, koncep
cja CORBA niosła ze sobą realne niebezpieczeństwo braku kompatybilności jej implementacji na 
różnych platformach systemowych. Java zniwelowała uzależnienie od platformy systemowej, ale 
przyniosła własne propozycje architektury obiektowej, usług i komunikacji. Zarówno oparta na kon
cepcji binarnych komunikatów w stylu RPC technologia Java Remote Metbod Invocation (RMI), 
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jak i wykorzystująca komunikaty tekstowe technologia Java Message Service (JMS) są świetnymi 
realizacjami skalowalnych systemów rozproszonych. Przenośność Javy uczyniła RMI i JMS tech
nologiami znacznie bardziej bliższymi ideału niż poprzednicy. Ich dodatkowym atutemjest fakt, że 
na rynku istnieje wiele implementacji przetestowanych na kompatybilność ze specyfikacją. Przy
wiązanie do Javy jako platformy wykonawczej i języka to jednak również ograniczenie heteroge
niczności, która przyświeca wizji SOA. 

ABSTRAKCJA Z KONKRETAMI 

Potrzeba wykształcenia rzeczywiście uniwersalnej architektury systemów informatycznych okazała 
się na tyle silna, że podjęto kolejna próbę . Miała ona być esencją dorobku intelektualnego oraz do
tychczasowych doświadczeń praktycznych, a jednocześnie uwzględniać najświeższy dorobek tech
nologiczny. Do podjęcia tego wysiłku przyczyniło się powszechne wykorzystanie Internetu i zwią
zana z nim coraz bardziej paląca konieczność integrowania wewnętrznych systemów firmy z sys
temami zewnętrznych partnerów, dostawców i klientów. W biznesie otwartym na Świat niezależ
ność od platformy, implementacji, języka programowania czy modelu komponentowego to wymóg 
bezwzględny, jako że systemy zewnętrzne są poza jakakolwiek kontrola lokalnego działu IT. No
wa koncepcja architektury zgodna z duchem SOA nosi nazwę Web Services (usługi sieciowe). To 
pierwsza w historii informatyki technologia zdolna do realizacji pełnej wizji SOA w praktyce. Usłu
gi sieciowe są z założenia architekturą czysto abstrakcyjną, a przez to uniwersalną. Uniwersalność 
usług sieciowych wynika wprost z wykorzystania języka XML. Jego siła polega na tym, że (dzięki 
samoopisowi) nadaje się on do wyrażenia dowolnej abstrakcj i: definicj i obiektu, jego atrybutów 
i współzależności z innymi obiektami, opisu, zarówno danych, jak i metadanych (np. treści i struk
tury dokumentu), protokołu transmisji, reguł walidacji, algorytmu przetwarzania, itp. Jednocześnie 
XML jest obsługiwany na praktycznie wszystkich platformach. W przeciwieństwie do DCOM czy 
Javy usługi sieciowe są wolne od zależności od jakiejkolwiek platformy systemowej czy aplikacyj
nej, języka programowania, modelu komponento wego, formatu danych czy metody transportu in
formacji. Z kolei w porównaniu z architekturą CORBA oferują znacznie więcej konkretu. Zamiast 
możliwości tworzenia usług i interfejsów całkowicie wg uznania, mamy do czynienia z gotowym. 
standardowym językiem opisu uslug (WSDL). Zamiast ogólnych wytycznych odnośnie do konstruk
cji katalogu usług, technologia usług sieciowych oferuje standardową metodę katalogowania, wy
szukiwania i lokalizacji usług (UDDI). Zamiast możliwości implementacji dowolnego protokołu 
wymiany komunikatów, Web Services wykorzystująjeden protokół uniwersalny (SOAP) zdolny 
przenieść zarówno komunikaty tekstowe, jak i binarne. 

TECHNOLOGIA W CIENIU PROCESÓW 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa konsekwencja stosowania Web Servicesjest ochrona dotych
czasowych inwestycji. Dzięki usługom sieciowym funkcje istniejących aplikacji mogą być opisane 
za pomocą WSDL i udostępnione - poprzez bramkę tłumacząca napływające z zewnątrz wywoła
nia SOAP na lokalny dialekt. np. RPC - i odwrotnie. W ten sposób znika potrzeba modyfikacji 
istniejących systemów, a jednocześnie ich udostępnianie dzięki standardom jest łatwiejsze i tańsze. 
Druga ważna zaleta Web Servicesjest możliwość wielokrotnego wykorzystania usług, a więc także 
leżących u ich podstaw komponentów programowych. Te same usługi mogą być włączane do wie
lu rożnych zestawów usług odwzorowujących rożne procesy biznesowe. Przykładowo, usługa uwie
rzytelniania nie musi być implementowana oddzielnie dla każdego procesu czy aplikacji - wszyst
kie one mogą odwoływać się do jednej, centralnej usługi. W dłuższym okresie wielokrotne wyko
rzystanie istniejących komponentów przekłada się na oszczędności. Zastosowanie usług siecio-
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wych pozwala zachować elastyczność, a w szczególności- całkowicie uniezależnia firmę od tech
nologii stosowanych wewnętrznie przez poszczególnych dostawców aplikacji. Systemy różnych pro
ducentów można dzięki usługom sieciowym łączyć bez obawy o technologię, skupiając się jedynie 
na ich funkcjonalności biznesowej i możliwych do uzyskania efektach końcowych w postaci lepiej 
lub gorzej odwzorowanych procesów biznesowych. Odejście od integracji jako technologii na rzecz 
doboru i komponowania funkcji biznesowych w procesy, a następnie modelowania ich zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami, to prawdopodobnie największa zdobycz Web Services. 
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Maximo 

l. OPIS SYSTEMU 

Oprogramowanie MAXIMO jest oparte na całkowicie internetowej komponentowej architekturze, 
która pozwala przedsiębiorstwom zredukować całkowity koszt posiadania pakietów aplikacji oraz 
umożliwia klientom obsługę zarówno globalnych struktur, jak i pojedynczych ośrodków, za pośred
nictwem przeglądarki WWW. 

MAXIMO oferuje poprawę efektywności organizacyjnej i operacyjnej w strategicznych obsza
rach zarządzanych przy użyciu oprogramowania MRO przez wsparcie optymalizacji środków trwa
łych i koordynacj i działm1 handlowych w obrębie całej globalnej struktury przedsiębiorstwa. Sys
tem może obsługiwać wiele organizacji, zazwyczaj oddziałów lub filii, oraz wiele ośrodków funk
cjonujących w każdej organizacji . Internetowa konstrukcja i rozproszona komponentowa architek
tura produktu stanowią fundament dla następnej generacji metod wdrażania aplikacji. Zastosowana 
architektura istotnie upraszcza działanie przez obniżenie kosztów związanych z wdrażaniem, utrzy
maniem i szkoleniami. Ponadto stricte internetowa technologia umożliwia uniwersalny dostęp z do
wolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, w tym z urządzeń bezprzewodo
wych, co znacznie zwiększa mobilność pracy. Dostępne w programie MAXIMO zaawansowane 
funkcje składania zamówień ze stacji roboczych oraz elektroniczny system obsługi zaopatrzenia 
umożliwiają, przy użyciu składni XML, integrację z systemami funkcjonującymi u partnerów hand
lowych, jak również oferują funkcje normalizacji danych, zarządzania zawartością katalogów i ob
sługi współpracy z dostawcami . 

Zamiast dodawać front-end w postaci przeglądarki do istniejącej aplikacji, oprogramowanie 
MAXIMO zostało przekonstruowane i oparte na architekturze internetowej. 

Dzięki zastosowaniu technologii Java 2 Fiatform Enterprise Edition (J2EE) oraz komponento
wej architektury na bazie języka Java pakiet MAXIMO jest przygotowany do współpracy ze stan
dardowymi serwerami aplikacji. 

Oto wybrane zalety użytej architektury: 
Niższy koszt posiadania - oprogramowanie MAXIMO eliminuje konieczność dokonywania in
stalacji i uaktualniet'l po stronie klienta, co oznacza niższe koszty wdrażania, integracji i bie
żącej obsługi. 

- Otwarte standardy- oprogramowanie MAXIMO oferuje macierzyste funkcje integracji w opar
ciu o język XML, które umożliwiają płynną współpracę z partnerami handlowymi oraz integra
cję z innymi aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwie. 

- Zaawansowane wdrażanie w obrębie całej korporacji - klienci mają możliwość centralizacji 
procesu wdrażania w ośrodkach rozproszonych po całym świecie, co pozwala na optymalizację 
początkowych i bieżących kosztów infrastruktury. Dodatkowe funkcje obsługujące wdrażanie 
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w skali globalnej uwzględniają różnorodność stref czasowych, języków i walut. Pakiet MAXI
MO można również dostosowywać do unikatowych wymagań klientów bez konieczności zmia
ny kodu źródlowego, co oznacza niższe koszty i mniejszą złożoność uaktualnień. 
Skalowalność- konstrukcja architektury zapewnia znakomitą skalowalność. Jest to efekt zasto
sowania zaawansowanej warstwy aplikacji wyposażonej w funkcje obsługi wielu serwerów apli
kacji, równoważenia obciążenia procesorów, dzielenia procesów na wątki, grupowania wątków 
i klastrowania. Testy laboratoryjne z użyciem standardowego sprzętu i oprogramowania poka
zują niemal liniowy przebieg krzywej skalowalności, potwierdzając zdolność obsługi tysięcy 
aktywnych użytkowników . 

2. FUNKCJE OPROGRAMOW ANIA MAXIMO 

Poniżej zamieszczono pełen przegląd funkcji oprogramowania MAXIMO. Na potrzeby projektu 
może zostać zaimplementowanajedynie wymagana przez klienta funkcjonalność. 

Budowanie modelu przedsiębiorstwa 

Oprogramowanie MAXIMO pozwala stworzyć efektywny model złożonych powiązań istniejących 
w środowisku roboczym. 

Moduł Equiplllent (Wyposażenie) 

- Monitorowanie wyposażenia, związanych z nim kosztów, historii i awarii seryjnych elementów 
wyposażenia usuwanych z danego miejsca, kierowanych do naprawy, składowanych w maga
zynie oraz przenoszonych w inne miejsce. 

- Funkcja Asset Modeliing (Modelowanie Infrastruktury) pozwala ustalać zależności między skład
nikiem wyposażenia a jego l okalizacją fizyczną i systemami, z którymi może oń być powiązany. 

- Tworzenie hierarchii pokazujących ośrodki robocze istniejące w grupie systemów. 
Budowanie hierarchii wyposażenia w celu sumowania kosztów serwisu/utrzymania. 
Tworzenie hierarchii kodów awarii w celu rejestrowania problemów ze sprzętem na potrzeby 
analizy. 

- Wyznaczanie punktów pomiarowych, analizowanie trendów i uszkodzeń za pośrednictwem funk
cji Condition Monitoring (Monitorowanie Stanu). 
Przydzielanie rekordów lokalizacji w postaci magazynów, warsztatów naprawczych i dostaw
ców w celu umożliwienia ciąglego monitorowania sprzętu w trakcie jego przemieszczania. 
Analiza ryzyka awarii w oparciu o lokalizację elementu wyposażenia i możliwy wpływ tego ele
mentu na systemy, z którym jest on powiązany. 
Wykorzystywanie liczników w celu śledzenia godzin pracy, cykli, itp. sprzętu. 

Flanowanie i harmonogramowanie pracy 

Wark Orders (Zlecenia Pracy) 

- Wyświetlanie szczegółowych informacji planistycznych - planu prac, harmonogramu, kosztów, 
informacji o robociźnie, materiałach, wyposażeniu, analizie awarii i dokumentów pokrewnych 
na ekranie Work Order Tracking (Śledzenie Zleceń Pracy). 

Wprowadzanie prostych lub szczegółowych zleceń konserwacyjnych w ekranie Work Request 
(Żądanie Pracy). 

- Rejestracja prac konserwacyjnych i zamykanie zleceń pracy z poziomu zakładu za pośrednic
twem ekranu Quick Reporting (Szybkie Raportowanie). 
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Planowanie zlecet1 pracy na podstawie bieżącej analizy zagrożeń. 

Definiowanie i określanie kolejności prac dla grupy środków trwalych na podstawie lokalizacji 
i/lub rodzaju sprzętu. 
Struktura podziału pracy w powiązanych zleceniach pracy lub projektach. 

- Porównywanie szacunków z danymi rzeczywistymi i wcześniejszymi zleceniami pracy. 
Nadzorowanie urządzeń znajdujących się wewnątrz/na zewnątrz budynków, które przed rozpo
częciem pracy muszą być wyłączone. 

fnspections (Kontrole) 

- Budowanie planów i harmonogramów inspekcji/kontroli . 
- Rejestracja informacji z inspekcji, co umożliwia kontrolę realizacji wymagal'l statutowych. 

Analiza danych z kontroli w celu skutecznego prowadzenia konserwacji profilaktycznych. 

Moduł Preventive Maintenance (Konserwacje Zapobiegawcze) 

Generowanie zlecel'l pracy konserwacji zapobiegawczych - indywidualnie, wsadowo lub auto
matycznie. 
Generowanie zlecel'l pracy na podstawie wielu kryteriów. 

- Tworzenie sezonowych zlece11 pracy konserwacji zapobiegawczych - dla planowanych wylą
czel'l. 

- Tworzenie sekwencji planów pracy i konso lidowanie wielu procedur w jedną główną operację 
konserwacji zapobiegawczej. 

- Grupowanie zlecel'l pracy konserwacji zapobiegawczej w celu wykorzystania niezaplanowanych 
przestojów. 

Moduł Resources (Zasoby) 

Prowadzenie szczególowego rejestru danych o firmie, kontaktów serwisowych i narzędzi, który 
będzie wykorzystywany w innych moctulach do planowania i analiz prac konserwacyjnych. 

Moduł Labaur (Robocizna) 

Przechowywanie informacji wedlug pracowników, zawodów lub podwykonawców. 
- Prowadzenie kartotek osobowych dokumentujących obecność w pracy, urlopy, choroby i czas 

przestojów poszczególnych pracowników; śledzenie historii nadgodzin i indywidualnych sta
wek wynagrodzenia. 
Tworzenie rejestrów zawodów z uwzględnieniem stawek wynagrodzenia za zwykłe godziny pra
cy i nadgodziny. 

- Powiązanie rejestrów robocizny z rejestrami zawodów w celu uporządkowania informacji o ro
bociźnie według zawodów. 

- Sprawozdawczość o faktycznej robociźnie wykonanej w zleceniach pracy w formacie karty cza
su pracy. 

Moduł Calendw·s (Kalendarze) 

Tworzenie harmonogramów dla rejestrów sprzętu, zawodów i robocizny. 
- Wyświetlanie kalendarzy według daty początkowej/kol'lcowej w celu zilustrowania przebiegu 

zmian, dni wolnych i urlopów. 
- Wyświetlanie kalendarzy wedlug miesięcy lub dni w celu wyświetlenia łącznej liczby dostęp

nych godzin pracy. 
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Powiązanie kalendarzy z rejestrami robocizny i zawodów w celu zaplanowania pracy w oparciu 
o dostępność sprzętu i personelu. 

Moduł Job Plans (?lany Pracy) 

Śledzenie ilości i kosztów według operacji lub planów pracy. 
Tworzenie sekwencji planów pracy, z oszacowaniem części robocizny i narzędzi dla każdego 
planu. 
Automatyczne pobieranie najnowszych danych o stawkach i kosztach na potrzeby szacowania 
kosztów materiałów, robocizny, narzędzi. 
Tworzenie kopii planów pracy w celu ich zmodyfikowania. 

Safety ( Bezpieczetistwo) 

Identyfikacja materiałów niebezpiecznych. 
Identyfikacja zagrożei'l, które można usunąć przez zablokowanie/izolowanie. 

- Identyfikacja zagrożeń, których nie można usunąć , wraz z opisem metod zapobiegania tym za
grożeniom. 

- Możliwość identyfikacji zagrożonego sprzętu i lokalizacji. 
- Przydzielanie i monitorowanie zezwoleń. 

Assignment Manager (Menedżer Zadali) 

Sporządzanie planów dziennych i odpowiednie zarządzanie zaległościami w celu skrócenia cza
sów reakcji i czasów przestojów sprzętu. 

- W trybie dyspozytora można wprowadzać dane o pracy, przydzielać pracowników i śledzić trwa
jące zadania w czasie rzeczywistym. Obslugiwane są funkcje dyspozytora centralnego i z pozio
mu wydziału . 

W trybie planowania można przydzielać pracowników do przyszłych zaplanowanych zleceń pra
cy oraz monitorować dostępność pracowników. 

- Flanowanie nadchodzących prac w oparciu o priorytet zadań i dostępność wykwalifikowanego 
personelu. 

MAX/MO Project -integracja z programem MS Project (moduł opcjonalny) 

- Generowanie harmonogramów zleceń pracy w oparciu o techniki optymalizacji poziomu wyko
rzystania zasobów. 
Graficzna analiza i zarządzanie dostępnością zasobów. 
Optymalizacja harmonogramów za pomocą analizy wariantowej. 
Przechowywanie nowej zaplanowanej daty zlecenia pracy w celu porównania z pierwotnymi da
tami docelowymi. 

- Prognozowanie planowanych konserwacji i analiza obciążeń zasobów. 

Zaopatrzenie i zarządzanie materiałami 

Moduł Purchasing (Zaopatrzellie) 

- Tworzenie zapytai1 ofertowych w przetargach na dostawę materiałów i usług. 
Tworzenie zapotrzebowań zakupu lub zamówieó zakupu materiałów i usług. 
Tworzenie zapotrzebowań zakupu od zera lub na podstawie modułów Inventory (Magazyn) 
i Work Orders (Zlecenia Pracy). 
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- Automatyczne generowanie zamówień zakupu na podstawie zapotrzebowa!1 zakupu; genero
wanie zamówień zakupu wsadowo w oparciu o pozycje wielu zapotrzebowań zakupu. 
Przechowywanie standardowych opisów z przeznaczeniem do wykorzystywania w zapotrzebo
waniach zakupu, zamówieniach zakupu lub pozycjach faktur. 
Tworzenie ramowych zamówiet'l zakupu na zakupy części w dłuższym okresie. 

- Automatyczne zwalnianie do realizacji ramowych zamówiet'l zakupu. 
- Tworzenie zamówień specjalnych przez podstawianie opisów pozycji dla części, których nie 

ma w bazie danych magazynu. 
- Wykorzystywanie procedur zakupu bezpośredniego do zamawiania i wydawania części i usług 

bezpośrednio do zlecel't pracy lub kodów kont w Księdze Głównej. 
Analiza postępowania/zachowat'l dostawców przy zamawianiu części . 

Wykorzystywanie funkcji Invoice Matching (Uzgadnianie Faktur) do zamykania cyklu zakupu 
w programie MAXIMO w celu zapewnienia płynnej współpracy z innymi aplikacjami finanso
wymi używanymi w przedsiębiorstwie; automatyczne uzgadnianie dwustronne (zamówienie za
kupu/faktura) i trójstronne (zamówienie zakupu/przyjęcie/faktura). 

- Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby walut w celu śledzenia zakupów dokonywanych 
w różnych krajach . 
Możliwość zdefiniowania różnych stawek podatków dla zakupów regionalnych i międzynaro
dowych. 

- Optymalizacja efektywności procesu zakupów dzięki wykorzystaniu handlu elektronicznego. 

Moduł lnventory (Magazyn) 

Specyfikacja atrybutów i możliwość wyszukiwania pozycji , wyposażenia i lokalizacji według 
atrybutów. 

- Śledzenie pozycji będących i nie będących na stanie w wielu magazynach. 
- Śledzenie pozycji, kosztów i sald według miejsca składowania, partii i magazynu. 

Uzupełnianie zapasów od dostawców, z centralnego magazynu lub z innego magazynu w przy
padku spadku ilości poniżej pewnego poziomu. 
Automatyczne ponowne zamawianie pozycji na podstawie okresu ważności. 
Śledzenie pozycji według kosztu ostatniego, średniego lub zdefiniowanego przez użytkownika. 
Automatyczne ponowne zamawianie materiałów przy użyciu budowanych przez użytkownika 
algo-rytmów EOQ (ekonomicznej wielkości zamówienia), ROP (punktu ponownego zamówie
nia) i zapasu bezpiecze1'1stwa. 

- Wykorzystywanie analizy ABC do określania priorytetów pozycji magazynowych decydujących 
o częstotliwości inwentaryzacji. 
Dostęp do informacji o prognozowaniu wykorzystania materiałów i dostępności pozycji. 
Tworzenie magazynów tymczasowych na potrzeby przewoźników odpowiedzialnych za pozy
cje w drodze. 
Wprowadzanie metod just-in-time (dostaw dokładnie na czas) przez generowanie zamówień za
kupu w oparciu o daty rezerwacji zlecel'l pracy oraz okresy wyprzedzenia. 
Identyfikacja pozycji brakujących w magazynie lub zastępowanie ich przy wykorzystaniu fun
kcji śledzenia alternatywnych części, dostawców i lokalizacji . 
Defin iowanie wskaźników EOQ, ROP i zapasu bezpieczeństwa dla poszczególnych magazy
nów. 
Wydawanie części bezpośrednio lub wsadowo do zleceń pracy i kodów kont w Księdze Głównej. 
Wyświetlanie rezerwacji zlecet'l pracy dla pozycji magazynowych. 

- Wyświetlanie wszystkich urządzet'l, w których jest wykorzystywana dana część. 
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- Wszelkie zmiany w magazynie są pt:fprzedzane weryfikacją 'tlżytkownika opatrzoną sygnaturą 
daty/czasu. 

- Błyskawiczny dostęp do najnowszych informacji o kosztach i ilościach . 

Integracja 

- Bezpieczna integracja z różnymi systemami finansO\ 'ymi, w tym z oprogramowaniem firm SAP, 
Oracle, Peoplesoft oraz systemami SCADA. 
Eliminacja powielania procesów obsługi danych i pewność możliwości uaktualnienia do kolej
nych wersji oprogramowania MAXIMO za pośrednictwem komercyjnych interfejsów API. 

- Obsługa funkcji podwójnego zapisu księgowego zapewniająca możliwość integracji z dowol
nym systemem finansowym . 

- Zarządzanie procesem zakupów za pośrednictwem oprogramowania MAXIMO lub przez inte
grację z posiadanym systemem finansowym . 

- Wykorzystywanie kalendarzy finansowych stworzonych przez użytkownika w celu zapewnie
nia pełnej zbieżności z okresami rozrachunkowymi obowiąwjącymi w przedsiębiorstwie. 

- Możliwość podsumowania transakcji na potrzeby integracji przy jednoczesnym pozostawieniu 
szczegółowych danych w programie MAXIMO. 
Zachowanie kodów kont Księgi Głównej obowiąwjących w firmie przez wykorzystanie wielo
segmentowego, adaptowalnego pola konta Księgi głównej dostępnego w programie MAXIMO. 

- Rejestracja i uruchamianie aplikacji z dowolnego modułu pakietu MAXIMO za pomocą funkcji 
Appłication Launching (Uruchamianie Aplikacji). 
Możliwość tworzenia związków między rysunkami a elementami wyposażenia oraz otwierania 
rysunków i obrazów w ich macierzystych aplikacjach za pomocą funkcji Linked Documents 
(Dołączone Dokumenty). 

- Weryfikacja i kontrola kont finansowych w Księdze Głównej przy użyciu funkcji Chart of Ac
counts (Płan Kont). 
Bezpośredni dostęp do bazy danych programu MAXIMO, wysyłanie zapytań do bazy, aktuali
zacja bazy oraz generowanie raportów za pomocą funkcji Interactive SQL (Interaktywny SQL). 

Dopasowwzie do procesów biznesowyc/z 

Integrated Workflow/Business Process Configuration (Zintegrowana Konfiguracja Przepływu Pro
cesów Pracy/Procesu Biznesowego - moduł opcjonalny). 
- Tworzenie modeli procesu biznesowego. 
- Wielopoziomowe zatwierdzanie. 
- Monitorowanie przepływu procesów pracy. 
- Łatwe w obsłudze graficzne narzędzie do projektowania przepływów procesów pracy obsługu-

jące metodę "przeciągnij i upuść". 

Reports (Raporty) 

- Generowanie informacji o zleceniach pracy, planach bezpiecze6stwa, poziomach zapasów i in
nych krytycznych elementach procesów obsługi i związanych z nimi materiałów za pomocą bo
gatej palety standardowych raportów. 

- Tworzenie i dostosowywanie raportów fad hoc1 za pomocą funkcji MAXIMO Report Writer 
(Konstruktor Raportów) - dodatkowego graficznego narzędzia do generowania raportów dla ba
zy danych programu MAXIMO. 

Tworzenie niestandardowych raportów na podstawie dowolnego raportu standardowego lub od 
zera. 
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Rejestracja raportów przeznaczonych do wspólpracy z dowolną aplikacją pakietu MAXIMO 
w celu uzyskania dostępu do danych wyjściowych dotyczących konkretnych składników. 

Moduł Custom Applications (Aplikacje NiestandardoweJ 

- Tworzenie nowych autonomicznych tabel i ekranów z dostępem z do\ 'olnego modułu. 
- Tworzenie dodatkowych tabel i ekranów w celu ich powiązania z konkretnymi aplikacjami. 

Sklonowane aplikacje 

- Funkcja klonowania aplikacji pozwala tworzyć nowe aplikacje na podstawie aplikacji wyjścio
wych, a następnie modyfikowanie klonów za pomocą edytora ekranowego. 

Edycja ekranów 

Funkcja Edit Windows (Edycja Okien) umożliwia różnorodne konfigurowanie wyglądu interfejsu 
programu MAXIMO: 
- Zmiana etykiet pól. 

Ukrywanie pól, które nie będą używane. 
Anulowanie ukrycia dodatkowych pól. 
Zmiana długości pól. 
Zmiana położenia pól i ich koloru. 
Zmiana tekstów pozycji menu. 
Przenoszenie i usuwanie pozycji menu. 
Modyfikacja okien dialogowych. 
Ukrywanie i anulowanie ukrycia przycisków paska narzędzi. 

Konfiguracja bazy da!!ych 

W bazie danych można wprowadzać następujące zmiany: 
- Zmiana długości pól. 
- Zmiana typów pól (np. przekształcanie pola danych alfanumerycznych na pole daty). 
- Dodawanie list wyszukiwania do pól. 
- Ustawianie pól jako obowiązkowych. 

Moduł Setup (Konfiguracja) 

- Ochrona danych przy użyciu kodu za pomocą funkcji SignatUl·e Security (Bezpieczeństwo Pod
pisów). 

- Zmiana konfiguracji bazy danych lub dostosowywanie pól aplikacji MAXIMO do wymagal1 
własnych lub obowiązujących w calej firmie. 

Funkcja Linked Docwnents (Dołączone Dokumelity) 

- Dokumenty można łączyć z rekordami we wszystkich najważniejszych modułach pakietu 
MAXIMO. 

- Dokumenty mogą się znajdować na dysku lokalnym, serwerze plików lub w Internecie. 
- Gdy dokument zostanie połączony z wybranym rekordem, będzie dziedziczony przez wszystkie 

moduły pokrewne. 

In ten!etlli!trw!et 

Pakiet MAXIMO wykorzystuje możliwości stwarzane przez Internet dzięki modułowi MAXIMO 
SeJf-Service Applications (Aplikacje Samoobsługowe) . 
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3. ARCHITEKTURA 

Dzięki komponentowej architekturze zoptymalizowanej do pracy w Internecie MAXIMO lo najno
wocześniejszy pakiet oprogramowania do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa dostępny na 
rynku. Zastosowana architektura nowej generacji wykorzystuje najnowsze koncepcje i technologie 
internetowe, gwarantując najlepszą możliwą zgodność z obecną infrastrukturą Internetu. 

Środowisko internetowe w niczym nie przypomina wcześniejszych środowisk funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Jest to stale powiększająca się, rozległa sieć połączonych z sobą urządzel'1, która 
zmienia podstawowe zasady komunikacji, pracy, handlu, badań , itp. Praktycznie od nowa definiuje 
ona sposób funkcjonowania, komunikowania się i współpracy przedsiębiorstw, rządów i ludzi . 

Rozproszona komp01zentowa architektura 

Podstawową cechą struktury rozproszonej komponentowej architektury (DCA) jest budowa aplika
cji przy użyciu obiektów i składników. Role poszczególnych elementów są bardzo subtelne, ale jed
nocześnie bardzo ważne w umożliwieniu osiągnięcia przejrzystości praktyk biznesowych, procesów 
tworzenia aplikacji i wprowadzanych zmian technologicznych. 
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Zasadniczo każdy składnik jest zbudowany z jednego lub więcej obiektów, natomiast zbiory 
składników tworzą aplikacje. Aplikacje to jednostki oprogramowania połączone w jeden pakiet. 
Przykładami mogą być systemy ERP czy oprogramowanie EAM. Składniki można traktować jako 
elementy odpowiedzialne za realizację określonego zadania lub funkcji biznesowej, takiej jak zle
cenie pracy czy zamówienie zakupu. Zazwyczaj składniki funkcjonują na poziomie biznesowym 
i wykonują funkcje biznesowe dla różnych aplikacji . Z kolei obiekty to elementy w obrębie tych 
funkcji biznesowych, takie jak Wyposażenie, Pozycja lub Pracownik, które realizują konkretne 
zbiory usług określane mianem metod. W przypadkach, gdy istnieje tylko jeden obiekt wykonujący 
jedną lub więcej funkcji biznesowych, można go traktować jako składnik. 

Komponentowa architektura pakietu MAXIMO zawiera logiczne reguły działania aplikacji zde
finiowane w adaptowalnych składnikach biznesowych. Pozwala to na uniezależnienie zasad logicz
nych od konkretnych wdrożeń, takich jak interfejs użytkownika czy platforma bazodanowa. Elasty
czność takiego wielowarstwowego podziału zapewnia łatwość wdrażania rozwiązań w przeds iębiors
twach o różnej wielkości: od kilku pracowników w jednym zakładzie, do tysięcy użytkowników roz
sianych po całym świecie. Ponadto zastosowanie składników pozwala bardzo łatwo precyzyjnie do
brać funkcjonalność aplikacji. Przykładem może być potrzeba zbudowania aplikacji do pobierania 
informacji z zamówienia zakupu - za pośrednictwem przeglądarki lub z telefonu wyposażonego 
w WAP, czy też połączenie odczytów lub alarmów o ciśnieniu albo wibracjach z systemu SCADA 
lub PLC z usługą monitorowania stanu składnika "zlecenie pracy". Architektura DCA znacznie ułat
wia zwiększanie zakresu wykorzystania takich składników, ponieważ oferuje ona warstwy niezbęd

ne do realizacji różnych potrzeb biznesowych i technologicznych. 
Składniki oprogramowania MAXIMO są oparte na technologii JavaTM, a konkretnie na plat

formie JavaTM 2 Enterprise Edition (J2EE). Zapewnia to optymalne wykorzystanie możliwości 
i zasobów istniejących w obecnych środowiskach korporacyjnych. J2EE to standard budowy wielo
warstwowych aplikacji korporacyjnych. Pozwala on uprościć strukturę tych aplikacji przez oparcie 
ich na standardowych, modułowych składnikach, udostępnienie pełnego zestawu usług dla tych 
składników oraz automatyczną obsługę wielu aspektów działania aplikacji . 

Fiatforma J2EE zapewnia możliwość przenoszenia, skalowania, współpracy oraz model bezpie
czeństwa dla aplikacji internetowych. Zawiera na przykład bogatą bibliotekę procedur dla proto
kołów internetowych takich jak HTTP i FfP. Znacznie ułatwia to tworzenie i zarządzanie połą
czeniami sieciowymi, umożliwiając aplikacjom otwieranie i uzyskiwanie dostępu do obiektów zlo
kalizowanych w sieci przy użyciu adresu URL z równą łatwością, jak uzyskiwanie dostępu do pli
ków umieszczonych na lokalnym komputerze. Ponieważ protokół HTTP jest protokołem typu żą
danie-odpowiedź, indywidualne żądania są obsługiwane niezależnie . W efekcie aplikacje interneto
we potrzebują mechanizmu umożliwiającego identyfikację poszczególnych klientów oraz stanu ko
munikacji z danym klientem. Dzięki funkcjom zarządzania sesjami serwery WWW i serwery apli
kacji mogą z łatwością zarządzać stanami sesji połączeń internetowych. 

Całkowicie nowy kod 

Wielu dostawców oprogramowania poszło "na skróty" w budowie swoich aplikacji internetowych, 
emulując posiadane aplikacje dla Internetu lub dodając kod "opakowujący" do już istniejącego ko
du. Mimo iż te skróty umożliwią pracę aplikacji w Internecie, skomplikowana budowa i nieefek
tywne działanie tych aplikacji może przynieść szkody klientom. Klienci mogą być zmuszeni do za
inwestowania w niepotrzebną infrastrukturę, taką jak dodatkowy sprzęt do obsługi warstwy emu
lacji lub kodu opakowującego, rozwiązania zapewniające zgodność ze starszymi aplikacjami czy 
dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń rekompensujące dodanie nowych funkcji. Ponadto pojawia 
się kwestia ukrytych kosztów pozyskania personelu niezbędnego do obsługi lub administrowania 
tymi starszymi lub autorskimi aplikacjami. 

Tymczasem w składnikach biznesowych pakietu MAXIMO cały kod jest stworzony OD NOWA. 
Wszystkie składniki zostały napisane wyłącznie w języku Java, z wykorzystaniem wielowarstwo-
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wego rozproszonego modelu aplikacji platformy J2EE- platformy będącej niepisanym standardem 
dla rozwiązań internetowych. Wyświetlanie informacji jest realizowane przy użyciu języków HTML 
i JavaScript, natomiast współpracę z innymi systemami zapewniają elementy składni XML. Są to 
obecnie najpopularniejsze i powszechnie akceptowane standardy i technologie budowy systemów 
internetowych. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym środowisku zdominowanym przez Inter
net, ponieważ jest ono wyraźnie inne, znacznie bardziej rozległe i znacznie bardziej otwarte niż star
sze środowiska typu mainframe lub klient-serwer. Języki, narzędzia i technologie muszą z założe
nia zapewniać pracę w Internecie, z uwzględnieniem jego wszystkich aspektów. Muszą obsługiwać 
niezbędne mechanizmy zabezpieczeń oraz potrafić funkcjonować w skali globalnej/lokalnej oraz 
wysoce skalowalnych, a jednocześnie bardzo stabilnych środowiskach wykonawczych. Ponieważ 
języki i technologie użyte w oprogramowaniu MAXIMO są aktualne, ogólnodostępne i powszech
nie stosowane, na rynku istnieje odpowiednia liczba pracujących po rozsądnych cenach fachow
ców mogących zapewnić wsparcie i rozbudowę aplikacji w oparciu o te języki i technologie. 

Żadnego kodu u klienta 

W miarę podłączania coraz większej liczby urządzeń do Internetu znacznie zwiększają się możli
wości dostępu do sieci. Użytkownicy będą mieli możliwość dostępu do informacji niezależnie od 
miejsca i czasu. W odróżnieniu od tradycyjnych użytkowników, którzy zazwyczaj pracują przy 
swoich stacjach roboczych, nowocześni użytkownicy korzystają ze znacznie większej liczby róż
norodnych urządzeń i wybierają takie, które najlepiej nadaje się do wykonania danej pracy. W dzi
siejszym sieciowym środowisku dostęp staje się coraz powszechniejszy, ponieważ coraz więcej urzą
dzeń jest podłączonych do Internetu. 

Dzięki oprogramowaniu MAXIMO nie ma już potrzeby instalowania, konfigurowania i utrzy
mywania aplikacji użytkownika po stronie klienta. 

Aplikacje te działają na dowolnym obsługiwanym kliencie internetowym przez wykorzystanie 
elementów przeglądarek internetowych już zainstalowanych na klientach. MAXIMO nie wymaga 
żadnych apletów Java, dodatków typu plug-in, bibliotek DLL ani specjalnego kodu po stronie klien
ta. Architektura pakietu generuje u klienta strony WWW zawierające wyłącznie składnię HTML 
i JavaScript. Zalety takiego rozwiązania to, oprócz łatwości i powszechności dostępu, znaczne 
uproszczenie zarządzania środowiskiem informatycznym klienta przez brak jakichkolwiek dodat
kowych wymagań wobec niego. Wyeliminowane zostają tak uciążliwe kwestie związane z wdraża
niem, zarządzaniem wersjami i konfliktami oprogramowania. Znacznie wzrasta poziom bezpieczeń
stwa oraz łatwość administrowania komputerami klienckimi, ponieważ dość łatwo można je ustan
daryzować i wdrażać . Ponadto w porównaniu z klientami starszego typu klienci pakietu MAXIMO 
wymagają znacznie mniej pamięci i mocy obliczeniowej, dzięki czemu nie pojawiają się dodatko
we wymagania związane z uzupełnieniem konfiguracji sprzętowej tych komputerów. 

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej pod kątem klientów architektury stron WWW opartej 
wyłącznie na składni HTML i JavaScript wpływ zainstalowania programu MAXIMO na funkcjo
nowanie sieci jest minimalny. Prawdę mówiąc, program można traktować jako nie obciążający, 
przyjazny dla Internetu moduł programowy, w łatwy i bezpieczny sposób dostępny z dowolnego 
urządzenia podłączonego do Internetu. Pracownicy, podwykonawcy, zamawiający, regulatorzy 
i członkowie kierownictwa potrzebujący dostępu do programu niezależnie od miejsca swojego po
bytu mają teraz taką możliwość bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu czy opro
gramowania klienckiego. 
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4. INTERFEJSY 

Interfejsy do systemu ERP 

MRO posiada rozległe doświadczenia we wdrażaniu oprogramowania MAXIMO w środowisku 
systemów ERP, takich jak oprogramowanie Oracle Financials, PeopleSoft i SAP oraz systemy 
SCADA. Do obsługi tego procesu integracji służy moduł MAXIMO Enterprise Adaptor. 

Na schemacie poniżej pokazano standardowe punkty integracji obsługiwane przez moduł. 

Chart of Chart of 
Accounts Accounts 

Transactions Journal Entrles 

ltems ltems 

lnventory lnventory 

Material Reservat1ons Material Reservatlons 

Materiallssues Materiallssues 

Purchase Requisitlons Purchase Requisitlons 
Enterprise 

MAXI MO Purchase Orders Purchase Orders Systems 

Receipts Receipts 

lnvoices lnvoices 

Companie s Vendors 

Work Orders Costing/Projects 

Labor Labor 

Labor Hours 
T1me Reporting 

Payroll 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

System monitorowania stanu złączy taśm przenośnikowych 

Dariusz Mazurkiewicz 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra ?odstaw Inżynierii Produkcji. Lublin 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób realizacji prac badawczych, wychodzących 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom tych gałęzi przemysłu, w których transport dużych ilości 
materiałów na znaczne odległości realizują przenośniki taśmowe . Transport w oparciu o ten rodzaj 
urządze1'1 związany jest z szeregiem wymogów technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych, 
co sprawia, że powinien podlegać szczególnemu nadzorowi . Awaria chociażby jednego przenośni
ka taśmowego wchodzącego w skład często rozbudowanego systemu transportowego oznacza ko
nieczność zatrzymania całego procesu technologicznego, co z kolei generuje znaczne straty finan
sowe. Od kilku lat w Katedrze Podstaw Inżynieri i Produkcji Folitechniki Lubelskiej prowadzone są 
prace badawcze w zakresie podstaw konstrukcyjnych i reologicznych oceny wytrzymałości połą
czeń adhezyjnych różnych typów materiałów. Część prac dotyczy problematyki monitorowania sta
nu złączy klejonych taśm przenośnikowych. Praktyczne aspekty wdrożenia koncepcji systemu mo
nitOJ·owania stanu złączy taśm przenośnikowych , testowanego w warunkach LW "Bogdanka" S.A. 
przedstawia niniejsza publikacja. 

SŁOWA KLUCZOWE: Przenośniki taśmowe, złącza klejone, monitorowanie stanu złączy 

l . WPROW ADZENIE 

Jak podaje między innymi Antoniak [1]-[4], współczesne zagadnienia transportu wewnątrzzakłado
wego i składowania materiałów dotyczą nie tylko właściwego dobrania środków transportu do sta
wianych wymagań, jak np. transport bezpyłowy, bezpieczny, szybki, itp. , ale także obejmują pro
blematykę doboru odpowiednich elementów i układów ich monitoringu i sterowania pracą w cza
sie rzeczywistym. Zastosowanie takich układów powinno między innymi przyczyniać do ograni
czenia czynności obsługi, czy też stworzenia warunków do możliwie pełnej automatyzacji systemu 
transportu. Bardzo rzadko w takich przypadkach zwraca się uwagę na potrzebę zmniejszenia awa
ryjności, zwłaszcza poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów pracy, które w is
totny sposób mogą przyczynić się do wystąpienia stanów krytycznych. Podobnie jest również 
w przypadku diagnozowania stanu maszyn i urządzeń oraz podejmowania na tej podstawie decyzji 
sterujących w celu wyeliminowania wspomnianych sytuacji lub przeciwdziałania ich skutkom [8] . 
Wynika to z faktu, że zagadnienie takie jest z wielu względów bardzo trudne do praktycznej rea
lizacji . 

Problem ten dotyczy również systemów transportu kopalnianego realizowanego z wykorzysta
niem przenośników taśmowych . W sytuacji takiej wymaga się dużej niezawodności i trwałości urzą
dzenia transportującego, co jest szczególnie kłopotliwe w przemyśle wydobywczym, z racji trudnych 
warunków pracy oraz między innymi z uwagi na fakt, że taśma przenośnikowa, będąca jednocześ
nie najdroższym elementem przenośnika, bardzo często podlega różnego rodzaju uszkodzeniom. 
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Ze wszechmiar, zatem wskazane jest prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych zmierza
jących do choćby częściowego wyeliminowania tego typu problemów eksploatacyjnych. 

2. SYSTEMY MONITOROWANIA TAŚMY PRZENOŚNIKOWEJ - STAN BIEŻĄCY 

Mimo szeregu typów uszkodzeń, na jakie narażona jest taśma przenośnikowa, aktualnie w Polsce 
nie istnieją stosownie zaawansowane i uniwersalne systemy diagnostyczne dla przenośników taś
mowych. Powszechnie stosowane są jedynie proste systemy dyspozytorskie bazujące na czujnikach 
ruchu. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji o pracy urządzenia z wizualizacją dwóch jego 
stanów- "praca" lub "postój", bez jakichkolwiek możliwości diagnozowania przyczyn awarii, prze
ciwdziałania ich wystąpieniom lub sterowania pracą. Jedynym z niewielu istniejących dotychczas 
sposobów przeciwdziałania wystąpieniu części z rodzajów awarii taśmy jest zainstalowanie w niej 
specjalnych czujników sygnalizujących uszkodzenie lub zużycie taśmy, opartych na działaniu trans
ponderów - urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach radaru czynnego [2]. Transpan
der odbiera sygnały radiowe z jednego układu (nadawczego), gromadzi je, przetwarza i wzmacnia 
oraz przekazuje je do innego układu odbiorczego. Transpondery zaimplantowane w taśmie pozwa
lają jednak jedynie na ocenę zużycia ściernego taśmy lub jej rozcięcia, czyli dość rzadko rejestro
wanych w praktyce przemysłowej typów uszkodzeń, których wystąpienie można znacznie łatwiej 
wykryć poprzez okresowe przeglądy taśmy. Nie jest to również rozwiązanie doskonałe, ponieważ 
wymaga budowy specjalnego systemu nadawczo-odbiorczego, układu anten oraz odpowiednio za
implantowanych transponderów. Jakość informacji uzyskiwanych z takiego systemu jest niska, a du
ża ilość wrażliwych urządzeń i systemów wchodzących w jego skład stanowi znaczące utrudnienie 
dla obsługi. Są to ponadto systemy lokalne, znajdujące rzadkie zastosowanie w układzie rozbudo
wanym w kompleksowy system monitorowania, a z racji dość skomplikowanej konstrukcji i nis
kiej efektywności są wykorzystywane praktyce przemysłowej niezwykle rzadko. W podobny spo
sób działa również system Sensor Guard firmy Goodyear [4]. Służy on jednak jedynie do ochrony 
taśmy przed rozległymi uszkodzeniami w przypadku jej przecięcia, sygnalizuje ruchy poprzeczne 
i nadmierny poślizg taśmy. Nie zabezpiecza jednak przed zerwaniem złącza taśmy lub jej odcinka 
pomiędzy złączami. 

Opisane powyżej dwa przykładowe systemy oraz inne im podobne [2], [5], [12], [16], [18] kon
trolują pewne parametry związane z awaryjnością przenośników taśmowych, jednak nie zabezpie
czają przed nagłym zerwaniem taśmy w obszarze złącza oraz nie tworzą systemu kompleksowego 
monitorowania i sterowania, a analiza danych gromadzonych przy ich pomocy często odbywa się 
ręcznie. 

Zerwanie taśmy jest najbardziej krytycznym stanem prowadzącym do konieczności zatrzyma
nia przenośnika na długi czas w celu przeprowadzenia skomplikowanych i czasochłonnych na
praw. Zerwanie taśmy ma również poważne skutki ekonomiczne i jest z tego względu okoliczno
ścią jak najmniej pożądaną. Przyczyną zerwania taśmy jest z reguły koncentracja naprężeń, które 
przenoszone są przez jej rdzeń. Taśma jest narażona na losowe, a więc trudne do wcześniejszego 
zaobserwowania przeciążenia transportowanym materiałem, obciążenie przy rozruchu, przy hamo
waniu, itp. Obciążenia te niejednokrotnie przekraczają obciążenia nominalne podane przez produ
centa taśmy. Efektem tego jest koncentracja naprężeń rozciągających w taśmie i jej zerwanie. Jest 
to sytuacja krytyczna, która powoduje trwałe unieruchomienie przenośnika. Zerwanie taśmy nastę
puje najczęściej na złączu, które ma znacznie mniejszą nominalną wytrzymałość na zerwanie w po
równaniu z samą taśmą. Odpowiednio wczesne zaobserwowanie przez obsługę momentu zapocząt
kowania zerwania się taśmy w obszarze złącza jest niemożliwe . Rozwiązania tego istotnego pro
blemu podjął się zespół badawczy z Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji Folitechniki Lubelskiej . 
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3. KONCEPCJA SYSTEMU MONITOROWANIA 
STANU ZŁĄCZY TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH 

W warunkach przemysłowych w sposób nieprzewidywalny dochodzi do zerwania złączy taśm prze
nośnikowych bez wystąpienia jakichkolwiek wcześniejszych symptomów mogących świadczyć 
o bliskim wystąpieniu takiego uszkodzenia. Prowadzi się wprawdzie prace mające na celu pod
wyższenie trwałości i niezawodności taśm przenośnikowych oraz ich połączeń [l], [2], [7], [ 11], 
nie mniej jednak użytkownicy przenośników taśmowych, dysponujący wyrafinowanymi konstruk
cjami napędu, układami sterującymi i monitorującymi parametry pracy (prędkość, wydajność, itp .), 
pozostawieni są sami sobie w kwestii nieprzewidywalnych zerwań złączy taśmy. Nieprzewidziane 
zerwania taśmy mogą być efektem jej mechanicznego zablokowania, bocznego schodzenia lub za
nieczyszczenia bębnów, a sytuacje takie są możliwe do zaobserwowania przez obsługę urządzenia 
i w przypadku szybkiej reakcji można im zapobiec, to jednak nie stanowią one efektywnej metody 
przeciwdziałania zerwaniu połączeń. Należy przy tym pamiętać, że wystąpienie zerwania to nie tyl
ko zagrożenie dla załogi, ale również duże straty ekonomiczne wynikające z długiego przestoju nie 
tylko jednego, uszkodzonego przenośnika taśmowego , ale i całego, współpracującego z nim układu 
transportowego. 

Taśmy tkaninowo-gumowe łączy się zazwyczaj jedną z trzech metod: poprzez wulkanizację na 
gorąco, wulkanizację na zimno (klejenie) lub za pomocą mechanicznych elementów złącznych . 

Znane są również przypadki wzmacniania na przykład złączy klejonych dodatkowymi elementami 
mechanicznymi [4], [9], [10], [17], [19]. Zdarza się zatem, ze jeden taśmociąg składa się z kilku
nastu połączeń , często wykonywanych różnymi metodami. 

Jak już wspomniano, zerwanie taśmy jest okolicznością powodującą długotrwałe unierucho
mienie urządzenia, jak i całego systemu transportowego oraz generującą znaczne straty finansowe 
z tego właśnie powodu, co jest sytuacją ze wszech miar niepożądaną. Z racji charakteru i warun
ków pracy typowego przenośnika taśmowego, zachodzi zatem potrzeba opracowania koncepcji uk
ładu diagnostycznego, którego zadaniem będzie przeciwdziałanie zerwaniu taśmy poprzez sygnali
zację momentu jego zbliżania się. Realizacja takiego celu jest możliwa poprzez ciągły pomiar i ana
lizę wydłużenia złączy klejonych w czasie ich pracy. Odpowiedni do tego celu system będzie miał 
zatem za zadanie diagnozowanie stanu urządzenia w oparciu o pomiary prowadzone na bieżąco , 

których wyniki będą w tym samym czasie analizowane i sygnalizowane obsłudze w różnej formie, 
w zależności od adresata generowanej w ten sposób informacji oraz jego bieżących potrzeb. 

W tym celu w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Folitechniki Lubelskiej podjęto stosowne 
prace badawcze, które rozpoczęto od analizy możliwości praktycznego rozwiązania problemu nie
przewidywalnego w warunkach przemysłowych zerwania połączeń taśm przenośnikowych . Bazo
wano w tym przypadku na wieloletnim doświadczeniu w zakresie analizy wytrzymałościowej róż
nego rodzaju połączeń klejowych, klejowo-nitowych i innych. Nie bez znaczenia było również doś
wiadczenie w eksploatacji urządzeń transportowych oraz bieżąca współpraca z przedsiębiorstwami 
wykorzystującymi w swoich systemach transportowych przenośniki taśmowe. Dwuletnie laborato
ryjne prace badawcze rozpoczęto od oceny wytrzymałości i wydłużalności połączeń taśm tkanino
wo-gumowych, stosowanych przez współpracującą z PL w pracach badawczych firmę Lubelski 
Węgiel "Bogdanka" S.A. Zakres badań obejmował między innymi analizę i pomiary wartości wy
dłużenia złącza w chwili zerwania, analizę i pomiary wydłużenia całej próbki (złącze klejone + taś
ma) w chwili zerwania, analizę przebiegu wydłużenia złącza przy obciążeniu do momentu zerwa
nia oraz analizę przebiegu wydłużenia całej próbki (złącze klejone + taśma) przy obciążeniu do mo
mentu zerwania zgodnie z wymogami obowiązującej normy. Prowadzono również prace [13], [14] 
zmierzające do określenia wartości siły zrywającej w zależności od rodzaju połączenia, wieku po
łączenia, czasujego eksploatacji w warunkach rzeczywistych, itp. 

Przeprowadzone w ten sposób badania laboratoryjne pozwoliły na poznanie charakteru zerwa
nia złącza klejonego, określenie wartości siły zrywającej, wytrzymałości na rozciąganie oraz wy-
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dłużenia w chwili zerwania. Poza możliwością porównania wytrzymałości złącza oraz wytrzyma
łości taśmy, z której zostało ono wykonane, szczególnie istotne było określenie wartości wydłuże
nia procentowego złącza przy zerwaniu. Dla wszystkich badanych próbek wyniosło ono około 20%. 
Znając tą wartość możliwe było określenie poziomu alarmu sygnalizującego w urządzeniu monito
rującym zbliżanie się momentu zerwania złącza. 

4. UKŁAD POMIAROWY DO BADAŃ W WARUNKACH DOŁOWYCH 

Bazując na wynikach badań laboratoryjnych zaprojektowano i wykonano odpowiedni układ moni
torujący (rys. l). Sposób zabudowania urządzenia monitorującego na przenośniku taśmowym (rys. 2) 
orazjego budowę szczegółowo opisano we wcześniejszych publikacjach [13], [14], [15]. 

Rys. l. Schemat ideowy konstrukcji układu monitorującego wydłużenie złączy taśm przenośnikowych: 
l -taśma przenośnika, 2- obszar złącza, 3 -znacznik, 4- czujnik, 5 -urządzenie pomiarowe, 
6- sterownik mikroprocesorowy, 7- urządzenie do transmisji danych cyfrowych, 8 -system komputerowy 
Figure l. A diagram o f the monitoring system of the conveyor bel t joints elongation: 
l - conveyor bel t, 2- joint area, 3 - marker, 4- sensor, 5 - measuring device, 
6- microprocesso~ r:ontroller, 7- digital data transmission device, 8 - computer system 

Opracowana konstrukcja komputerowego układu pomiarowego składa się między innymi z czuj
nika pola magnetycznego i licznika impulsów, stanowiących układ pomiarowy. Modem, pamięć 
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RAM oraz mikroprocesor tworzą układ sterujący . Układ przesylu i obróbki danych składa się z kom
putera klasy PC i łączy telefonicznych lub okablowania sieciowego. Komunikacja pomiędzy dwo
ma pierwszymi układami jest realizowana przy pomocy interfejsu RS-485 . Zmianę długości złączy 
taśmociągu w czasie, wykrywamy mierząc odległość pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. 
Dla określenia punktów pomiarowych, użyto magnesów stałych, które zatopiono w monitorowanej 
taśmie po przeciwnych stronach złączy. Polożenie magnesów w czasie ruchu przenośnika jest ok
reślane za pomocą półprzewodnikowego czujnika pola magnetycznego. 

Rys. 2. Zabudowa układu pomiarowego na trasie przenośnika 
Figure 2. Measurement system construction on the conveyor route 

Czujnik magnetyczny znajduje się pod przesuwającym się taśmociągiem (rys. 3a). Natężenie 
pola magnetycznego wzrasta, wraz ze zbliżającym się do czujnika magnesem. W chwili , gdy mag
nes mija czujnik, zmienia się zwrot pola magnetycznego. W tym momencie, następuje największa 
zmiana natężenia pola magnetycznego w najkrótszym czasie. Zastosowana metoda rejestracji im
pulsu pozwala osiągnąć dużą dokładność pomiaru czasu pomiędzy dwoma punktami pomiarowy
mi. Dokładność ta, wiąże się z częstotliwością próbkowania zegara czujnika. Zmiana natężenia po
la magnetycznego jest wykrywana przez osiem układów czujników, które są ustawione w linii pro
stopadłej do kierunku ruchu taśmociągu. Zapewnia to odpowiednią detekcję pola magnetycznego. 
Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe są następnie przesyłane do komputera wyposażonego w od
powiedni program akwizycji danych, ich analizy oraz wizualizacji wyników. 

Wykonany układ pomiarowy, pracujący aktualnie na typowym przenośniku odstawy jednej ze 
ścian kopalni "Bogdanka" (rys . 3b), ma możliwość zasygnalizowania z wyprzedzeniem, o zaistnie
niu warunków towarzyszących zbliżającemu się zerwaniu taśmy w obszarze złącza. Odpowiednia 
konstrukcja pozwala również na uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających z jego zastosowa
nia oraz rozbudowanych możliwości analizy danych. W aktualnie testowanej wersji układu i towa
rzyszącego mu programu komputerowego istnieje możliwość wizualizacji zmiany długości konkret
nego złącza w czasie pracy przenośnika, wizualizacji zmiany długości każdego odcinka taśmy po
między złączami oraz zbiorczej prezentacji tych wielkości dla wszystkich (lub wybranych) złączy 
danego przenośnika i wszystkich odcinków taśmy pomiędzy nimi. Możliwa jest również analiza sta
tystyczna rejestrowanych wartości, eksport danych pomiarowych, grafik i tym podobne [14] . 
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a) 

b) 

Rys. 3. Zabudowa układu pomiarowego na trasie przenośnika: a) czujnik, b) zestaw pomiarowy 
Figure 3. Measurement system construction on the conveyor route: a) sensor, b) measurement set 

5. KONCEPCJA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA 

Uzyskiwane w opisany powyżej sposób dane pozwalają na ciągłe monitorowanie stanu wszystkich 
złączy oraz odcinków taśmy pomiędzy nimi, umożliwiają sygnalizowanie przekroczenia stanów alar
mowych, ocenę warunków pracy przenośnika, identyfikację pojedynczego złącza w każdej chwili 
pracy taśmociągu oraz ocenę efektywności wykonanych prac serwisowych - na przykład wzmoc
nienia złącza elementami mechanicznymi. Nie bez znaczenia jest również możliwość długookreso-
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wej analizy danych historycznych dla każdego, pojedynczego złącza wchodzącego w skład trasy 
przenośnika taśmowego począwszy od jego wykonania aż do końcowego okresu pracy. 

Kontynuacja prowadzonych dotychczas prac badawczych ma na celu między innymi opracowa
nie sposobu przekształcenia urządzenia monitorującego w maszynę inteligentną, mającą możliwość 
"samodzielnego" reagowania na zmieniające się warunki pracy oraz eliminowania stanów powo
dujących zerwanie taśmy poprzez przewidywanie ewentualnych przyszłych parametrów pracy i kon
sekwencji ich wystąpienia. Odpowiednio zaprojektowany i nauczony w oparciu o rejestrowane da
ne pomiarowe system inteligentny, będzie miał za zadanie podejmowanie decyzji o zatrzymaniu 
urządzenia, zmianie parametrów jego pracy lub sygnalizację konieczności wymiany lub wzmocnie
nia złącza. Innymi słowy - automatycznie dobierane parametry pracy będą w tym przypadku jedno
cześnie stanowiły zabezpieczenie urządzenia przed wystąpieniem stanów krytycznych. Jego pod
stawą będzie układ sterujący obiektem dynamicznym, działający w oparciu o odpowiednio dobrany 
schemat sterowania inteligentnego. 

Mając na uwadze powszechność stosowania w przemyśle wydobywczym przenośników taśmo
wych oraz brak efektywnych systemów monitorująco-sterujących przeciwdziałających awariom tych 
urządzeń w wyniku zerwania połączenia taśm, można wnioskować , że wyniki realizacji podjętego 
tematu przyczynią się nie tylko do zwiększenia wiedzy i doświadczenia w zakresie przemysłowego 
wykorzystania systemów inteligentnych, ale też spowodują ograniczenie strat spowodowanych prze
stojami w wyniku nieprzewidzianych awarii. Aktualnie trwają prace zmierzające do wykonania sys
temu działającego w oparciu o opisane powyżej założenia. 

PODSUMOW ANIE 

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że celem prowadzonych dotychczas prac jest zaprojekto
wanie nie tylko kompleksowego, dyspozytorskiego układu monitorującego, ale również i inteligent
nego urządzenia wykonawczego, którego włączenie do stosowanego aktualnie systemu monitoro
wania i sterowania pracą systemów transportowych, pozwoli na efektywną ich rozbudowę oraz peł
niejsze włączenie diagnostyki w systemy autozarządzania. 

Wymierną korzyścią realizacji takiej właśnie koncepcji monitorowania i sterowania pracą ana-
lizowanego obiektu jest między innymi: 

umożliwienie stałego nadzoru stanu wszystkich złączy taśm przenośnikowych w trakcie ich pra
cy, z wykorzystaniem metody bezinwazyjnej; 
identyfikacja złączy oraz ocena ich trwałości i niezawodności w czasie całego okresu pracy; 
eksploracja danych z monitoringu w czasie rzeczywistym wraz z kompleksową analizą danych 
historycznych; 
zapewnienie szybkiej reakcji układu na zmieniające się warunki pracy; 
zapewnienie możliwości szybkiej i właściwej reakcji układu na inne, nieprzewidziane stany po
jawiające się w czasie pracy. 
Celem prac jest również opracowanie modelu kompleksowego systemu monitorowania przenoś

ników taśmowych tworzących system transportu w przedsiębiorstwach (rys. 4). 
Elementami tego systemu będą urządzenia diagnostyczne analizujące parametry pracy poszcze

gólnych przenośników, szczególnie istotne dla zapewnienia ich niezawodności, połączone w kom
pleksowy system. Podstawowym celem systemu będzie automatyczne monitorowanie stanu wszyst
kich połączeń klejonych w celu przeciwdziałania ich zerwaniu, śledzenie historii pracy wszystkich 
taśm i ich pojedynczych odcinków przy jednoczesnej identyfikacji każdego z nich w dowolnej chwili . 
System taki będzie miał charakter uniwersalny, mogący w dalszej kolejności być zastosowanym 
w różnych przedsiębiorstwach, stosownie do ich specyfiki oraz wymogów branżowych. Dzięki swo
jej uniwersalności oraz elastyczności modułów oprogramowania pozwoli on na połączenie z inny
mi systemami diagnostyczno-monitorującymi o charakterze dyspozytorskim. 
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Rys. 4. Schemat ideowy koncepcji kompleksowego systemu monitorowania transportu przenośnikowego: 
l, 2 .... , n -urządzenia pomiarowe; 3 -system transmisji danych na duże odległości; 4- oprogramowanie 
analizujące dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, gromadzące i przetwarzające dane archiwalne 
oraz sterujące systemem; 5, 6, ... , k- interfejsy użytkownika końcowego kompatybilne z systemem 
dyspozytorskim przedsiębiorstwa; 8, 9, . . . , m- urządzenia sygnalizacyjne 
FigUI·e 4. Conception diagram o f to tal conveyor belts monitoring system: l, 2, ... , n - measurement systems; 
3 - long-distance data transmission system; 4- real-time data analysis and system eontroi software ; 
5, 6, . . . , k- end-user interfaces; 8, 9, ... , m- signalling system 
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Practical Aspects of Computer Based Conveyor Belt Joints 
Monitoring System Implementation 

The artide presents research results important for companies which use belt conveyors in their tran
sport systems aim to achieve highly efficient and reliable systems, while concurrently ensuring effi
cient transport of material over large distances. An appropriate high level of reliability of particular 
subsystem operation is also essential. In the case of bel t conveyors a range of research studies are 
being carried out regarding new designs, power systems, new belt types and appropriate rheologic 
model s to calculate them. A little less attention i s paid to the durability o f conveyor belt joints, par
tly resulting from the limited opportunity to influence joint reliability, and from research and ope
rational difficulties to prevent the breaking of such joints. Studies using a computer system to mo
nitor the condition of bonded conveyor belt joints have been carried out for two years now at the 
Department of Production Engineering Fundamentais attheLublin University of Technology. Such 
a system has been in operation at the Lublin Coal "Bogdanka" coal mine for more than a year. This 
paper presents laboratary results obtained under real industrial conditions. 

Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2007 jako 
projekt badawczy. 

Recenzent: dr inż. Piotr Kulinawski 
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Komputerowe wspomaganie projektowania 
obudowy wyrobisk korytarzowych 

Stanisław Prusek, Marek Rotkegel, Krzysztof Skrzyński 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

STRESZCZENIE: Projektowanie i dobór obudów wyrobisk korytarzowych wymaga niejednokrot
nie skomplikowanych obliczeń . Szczególnie dotyczy to na przykład skrzyżowań, czy też wyrobisk 
o nietypowych wymiarach. W referacie przedstawiono pakiet programów komputerowych wspoma
gających proces projektowania i doboru obudów oparty zarówno na programach własnego autor
stwa jak i komercyjnych, stosowanych w Głównym Instytucie Górnictwa. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, obudowa chodnikowa, wyrobisko, projekt 

l. WSTĘP 

Obciążenie obudowy wyrobisk korytarzowych w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górni
czych wynikające ze statycznego oddziaływania odspojonych lub rozluźnionych mas skalnych oraz 
pionowych i poziomych przemieszczeń górotworu, a także oddziaływań dynamicznych wymaga od 
projektanta obudowy dokładnej analizy warunków, w jakich będzie pracować obudowa oraz obli
czeń jej geometrii oraz nośności. 

Obowiązujące wytyczne i zasady [l] oraz normy [10], [14], [15] , a także katalogi obudów i ich ak
cesoriów [7], pozwalają na zaprojektowanie i dobór obudowy przy znanych warunkach górniczo
geologicznych. Zakres ich stosowalności ogranicza się do wyrobisk o typowych wymiarach, zloka
lizowanych w skałach o ściśle określonym zakresie parametrów fizyko-mechanicznych, jak też ogra
niczonym zakresie parametrów geologicznych i eksploatacyjnych (nachylenie warstw, głębokość usy
tuowania, oddziaływanie krawędzi, itp). 

Ograniczenia te często wymuszają na projektancie indywidualne podejście do problemu kon
strukcji i doboru obudowy. Dotyczy to szczególnie wyrobisk o nietypowych wymiarach takich jak 
na przykład ich połączenia chodników, bowiem ich obudowa wymaga nie tylko określenia optymal
nej geometrii uwzględniającej technologię wznoszenia, czas i sposób ich eksploatacji, lecz również 
obliczenia ich nośności. 

Obudowy te, w przeciwieństwie do typowych, często wymagają ol:Jiiczeń wytrzymałościowych 
w układzie przestrzennym z uwzględnieniem parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych 
nie tylko kształtowników odrzwi, lecz również parametrów elementów stabilizujących odrzwia, co 
zwiększa pracochłonność procesu projektowania obudowy. 

Prace prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa od kilkunastu lat doprowadziły do pow
stania systemu komputerowego wspomagającego projektowanie obudów wyrobisk korytarzowych, 
opartego zarówno na programach własnego autorstwa jak i programach zakupionych. System ten 
pozwala na zaprojektowanie i dobór obudowy o wymaganym kształcie do określonych warunków 
górniczo-geologicznych. 
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2. PROJEKTOWANIE I DOBÓR OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH 

Odrzwia obudowy wyrobisk korytarzowych poczynając od momentu rozpoczęcia ich zabudowy 
przez cały okres użytkowania stanowią istotną część układu, w skład którego, oprócz działań ludz
kich, wchodząjeszcze wszelkie urządzenia znajdujące się w wyrobisku w trakcie jego normalnego 
użytkowania. Elementy tego systemu powiązane są ze sobą relacjami opisującymi zależności prze
strzenne pomiędzy czlowiekiem, a środkiem technicznym oraz relacjami związanymi z reakcją czło
wieka na bodźce płynące z otoczenia. Pomijając parametry wytrzymałościowe istotne dla spełnia
nia podstawowych zadań obudowy można stwierdzić, że uwzględnienie na etapie projektowania 
możliwych do wystąpienia stanów przedstawionego wyżej układu istotnie wpływa na poprawę bez
pieczei'lstwa pracy. Poprawa ta, wynikająca z przyjęcia właściwych gabarytów odrzwi, polega na 
zmniejszeniu liczby urazów powstałych w trakcie wznoszenia obudowy, jak i późniejszego użyt
kowania zabudowanych w wyrobisku urządzeń . 

Zatem w trakcie projektowania obudowy istotny jest wybór kształtu oraz dobór wymiarów po
przecznych przekroju wyrobiska korytarzowego. Jak podaje norma [14] przy projektowaniu odrzwi 
należy uwzględniać między innymi rodzaj i wymiary przewidywanych środków transportowych, 
liczbę i wielkość rurociągów, lutniociągów oraz rodzaj dodatkowego wyposażenia wyrobiska. Na 
szczególną uwagę zasługuje zapewnienie odstępów ruchowych określonych w normie [15] . W przy
padku obudowy podatnej dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić jest zmiana przekroju 
w wyniku wystąpienia zsuwów. 

Proces projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych można z grubsza podzielić 
na następujące etapy: 
- Określenie warunków górniczo-geologicznych oraz techniczno-technologicznych, w jakich bę

dzie pracowała obudowa oraz jej rodzaju i kształtu. 
- Obliczenie obciążei'l obudowy przez górotwór. 
- Obliczenie geometrii obudowy uwzględniające: 

• wykorzystanie typowych elementów odrzwi; 
• zaprojektowanie nietypowych elementów odrzwi; 
• wykorzystanie elementów typowych w połączeniu z nietypowymi (zaprojektowanymi) ; 
• określenie nośności obudowy, w zależności od potrzeb, w układzie płaskim lub przestrzennym. 

- Dobór rozstawu odrzwi. 
Poszczególne etapy mogą być rozszerzane poprzez uwzględnienie na przykład elementów kon

strukcyjnych wzmacniających obudowę lub górotwór. 

3. OBCIĄŻENIE OBUDOWY PRZEZ GÓROTWÓR 

Podstawą do prawidłowego zaprojektowania obudowy jest znajomość wielkości obciążenia obudo
wy przez górotwór. W pakiecie programów wspomagających projektowanie obudowy do określe
nia wielkości obciążenia obudowy przez górotwór stosowany jest program OCG vl.52 stworzony 
za pomocąjęzyka programowania DELPHI. 

Program, oparty na metodyce przedstawionej w [l], oblicza wartość obciążenia obudowy przez 
górotwór na podstawie danych uwzględniających takie wielkości jak: 
- gabaryty obudowy; 
- głębokość lokalizacji wyrobiska; 
- parametry fizyko-mechaniczne otaczających skał; 
- zaszłości eksploatacyjne; 
- zaburzenia tektoniczne oraz wielkość spodziewanych obciąże1'1 dynamicznych. 

Na rysunku l przedstawiono główne okno programu. 
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Rys. l. Okno główne programu OCG v1.52 
Figure l. Main windo w o f the OCG v 1.52 program 

Oprócz wyniku w postaci wartości obciążenia wyrażonej w MPa, program generuje na ekranie 
wykresy dające możliwość śledzenia zmian obciążenia przy zmianach gabarytów wyrobiska, głę
bokości j ego lokalizacji oraz własności mechanicznych skał stropowych i ociosowych. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przykładowo okna służące do wprowadzania danych dotyczą
cych wpływu krawędzi eksploatacyjnych oraz pozwalających na uwzględnienie wpływu uskoków. 
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Rys. 2. Okno wprowadzania danych dotyczących 
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Figure 2. Windowo f introduction o f data 
concerning the impact o f extraction edges 
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Figure 3. Window offault 
parameter introduction 

Jak uciążliwym może być proces projektowania geometrii odrzwi łukowej obudowy chodnikowej 
można się przekonać analizując zadanie, polegające na określeniu zależności pomiędzy gabarytami 
odrzwi, a parametrami geometrycznymi ich elementów. 
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W obliczeniach należy uwzględnić promienie i długości elementów łukowych odrzwi, długości 
zakładek w złączach oraz wielkość kształtownika. Dokonywano tego zazwyczaj pracochłonną me
todą wykreślania odrzwi i metodą kolejnych przybliżeń dochodzenia do żądanych wymiarów. 

W celu usprawnienia obliczeń geometrii oraz wielokrotnego przyspieszenia tego procesu stwo-
rzono za pomocą pakietu DELPHI [8] program ODRZWIA [2]. 

Program zawiera bazę danych, której zawarto: 
parametry geometryczne kształtowników, 

promienie i długości elementów łukowych odrzwi według [ 10], [ 11] . 
Umożliwia konstruowanie odrzwi składających się różnej liczby elementów łukowych (od 2 do 8) . 

Odrzwia mogą być zarówno symetryczne jak i niesymetryczne. Elementy łukowe projektowanych 
odrzwi mogą być typowe (czytane z bazy) lub projektowane przez użytkownika. Na rysunku 4 przed
stawiono okno programu odrzwia. 
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Projektant może dowolnie zmieniać długości i promienie elementów odrzwi, przy czym każdy 
z elementów może posiadać cztery różne promienie krzywizny i cztery odpowiadające im długości . 
Wyłączenie okna edycyjnego promienia(Rl, R2, R3 lub R4) powoduje traktowanie wybranej częś
ci elementu jako odcinka prostego, co pozwala na zaprojektowanie zdecydowanej większości sto
sowanych obudów. Możliwe jest również zdefiniowanie długości zakładek elementów oraz wybór 
wielkośc i kształtownika odrzwi. 

Program umożliwia natychmiastową weryfikację konstrukcji przez projektanta poprzez ciągły 
podgląd zarysu odrzwi. 

Wyniki działania programu mogą być przedstawione w postaci wydruku zawierającego między 
innymi: 
- szerokość i wysokość projektowanych odrzwi, 
- kąt pochylenia łuku ociosowego, 

pole przekroju odrzwi w świetle, 
całkowitą masę odrzwi. 
Na żądanie projektanta program generuje rysunek w formacie ".dxf', akceptowanym przez progra

mu typu CAD i może służyć jako podstawa do przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej obudowy. 
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5. NOŚNOŚĆ ODRZWI OBUDOWY 

Podstawowym warunkiem prawidłowego zaprojektowania obudowy jest, oprócz opisanej geome
trii (kształtu i gabarytów), znajomość jej nośności. 

Do obliczeń nośności wykorzystywane są dwa programy działające w opraciu o metodę ele
mentów skończonych. W obydwóch mogą być wykorzystywane wyniki (pliki w formacie "dxf') 
działania programu ODRZWIA. 

Pierwszym z programów wykorzystywanych do analizy wytrzymałościowej konstrukcji jest pro
gram COSMOS/M [6] firmy STRUCTURAL RESEARCH AND ANALYSIS CORPORATION . 
Z punktu widzenia użytkownika modelowanie w systemie COSMOS/M sprowadza się do wprowa
dzenia geometrii calego badanego układu oraz określenia parametrów poszczególnych jego części. 
Parametrami tymi są własności materiałowe, parametry przekrojowe, a w przypadku analizy nic 
liniowej krzywe materiałowe. Geometrię układu można zadać tworząc ją w module GEOST AR . 
bądź importując trójwymiarowy rysunek w formacie "dxf', np. z programu AutoCAD bądź te ż 
ODRZWIA Natomiast bardzo uciążliwa dyskretyzacja, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych 
modeli , dokonywana jest przez program w sposób automatyczny, ale pod kontrolą użytkownika. Po 
wprowadzeniu powyższych danych konieczne jest określenie sposobu obciążenia i podparcia modelu. 

W trakcie realizacji wielu projektów wypracowany został algorytm prowadzenia numerycznych 
badań modelowych. Na rysunku 5 przedstawiono algorytm analizy wytrzymałościowej. Jak widać 
w procesach dążenia do uzyskania zadowalających wyników, może tworzyć pętle obliczeniowe . 
Najczęściej uwzględnia się dwie pętle- większa związana z przekonstruowaniem całej konstrukcji 
lub jej fragmentów oraz mniejsza dotycząca drobnych zmian (grubości elementów, materiały) na 
poziomie modelu MES. Oczywistym jest fakt, że zmiany w modelu pociągają za sobą także zmia
ny w projektowanej konstrukcji . 

Rys. 5. Algorytm oblicze11 wytrzymałościowych 
Figure 5. Algorithm of strength calculations 
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Program COSMOS/M jest przede wszystkim wykorzystywany do obliczeń wytrzymałościo
wych konstrukcji przestrzennych, wykonanych z elementów o przekrojach takich jak dwuteowniki 
i profile zamknięte stosowane na przykład w obudowach odgałęzień typu ŁABĘDY. Na rysunkach 
6 i 7 przedstawiono model konstrukcji zasadniczej obudowy skrzyżowania oraz wyniki obliczeń
w postaci mapy rozkładu naprężeń. 

podpora A 

-r 
podpora A 

Rys. 6. Model konstrukcji zasadniczej obudowy skrzyżowania 
1 zaznaczonym sposobem podparcia i obciążenia 
Figure 6. Model o f construction o f basie erossin g support with marked mann er o f supporting and loading 
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Rys. 7. Rozkład naprężeń w modelu konstrukcji zasadniczej obudowy skrzyżowania 
(skala deformacji l Ox, naprężenia w Pa) 
Figure 7. Stres s distribulion in the model o f basie crossing support construction 
(deformation scale lOx, stressin Pa) 
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Określenie wytrzymałości (lub nośności) konstrukcji sprowadza się do porównania wartości 
maksymalnych naprężeń występujących w konstrukcji pod wpływem działania zadanego obciążenia 
z wartością naprężeń dopuszczalnych, określoną przez parametry geometryczne i wytrzymałościo
we przekroju poprzecznego elementów konstrukcji oraz własności mechaniczne materiału (stali) 
tych elementów. 

Drugim z programów wykorzystywanych do analizy wytrzymałościowej konstrukcji jest pro
gram ABC Rama 3D firmy PRO-SOFf Gliwice [9]. Przy pomocy tego programu przeprowadzane 
są obliczenia wytrzymałości odrzwi obudowy z kształtown ików V w układzie płaskim i przestrzen
nym. Tok obliczeń jest zgodny z algorytmem przedstawionym na rysunku 5. 

W celu uproszczenia budowy modelu, biblioteka programu została wzbogacona o dane kształ
towników na obudowy górnicze (typu V [121 i KS/KO [17]) oraz kształtowniki, z których wykony
wane są rozpory i elementy wzmacniające obudowę (podciągi, stojaki, itp.). 

Program posiada możliwość odwzorowania odporów biernych określonych w pracy [3] oraz 
modelowania złącz ciernych przez podpory nieliniowe. Podobnie jak w programie COSMOS/M jako 
podstawę do tworzenia geometrii modelu można wykorzystać wyniki działania programu ODRZWIA 
(pliki ".dxf'). 

Najczęściej stosowanym schematem obciążenia i posadowienia odrzwi jest układ odwzorowu
jący posadowienie i obciążenie odrzwi w stanowisku badawczym GIG (zgodne z [13]). 

Na rysunku 8 przedstawiono model kształtowników w odrzwiach oraz ich opis, zaś na rysunku 9 
przedstawiono sposób posadowienia i obciążenia odrzwi oraz wyniki obliczeń w postaci mapy roz
kładu naprężeń w zdeformowanym modelu. 

Rys. 8. Usytuowanie przekrojów w modelu obudowy oraz ich opi s 
FigUJ·e 8. Location of cross-sections in the support model and their description 

Nośność analizowanej konstrukcji określa się przez porównanie wartości naprężeń. 
Ogólnie nośność konstrukcji, określonej na podstawie przedstawionych metod, można opisać 

zależnością: 

(l) 

gdzie: Nk- obliczeniowa nośność (wytrzymałość) konstrukcji, MN/m; q0 - obciążenie zadane w mo
delu , MN/m; cr0 - naprężenia w elementach konstrukcji wywołane działaniem obciążenia , MPa; 
a"- naprężeni a niszczące elementy konstrukcji, MPa. 
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Rys. 9. Sposób posadowienia i obciążenia odrzwi oraz mapa rozkładu naprężeń w modelu ugiętym 
Figm·e 9. Location o f cross sections in the support model and their description 

Powszechnie wiadomo, że obudowa chodnikowa pracuje w zakresie plastycznym w związku 
z czym naprężenia niszczące określane są według normy [16]. 

Przedstawione kryterium maksymalnych naprężeńjestjednym z możliwych do przyjęcia. 
W zależności od rodzaju, typu obudowy i jej przeznaczenia można w obydwóch systemach przyj-

mować inne kryteria takie jak: 

maksymalnych momentów zginających (stropnice proste), 
maksymalnych sił podłużnych (stojaki), 

maksymalnych ugięć (przemieszczeń) elementów obudowy. 
Możliwe jest również łączenie poszczególnych kryteriów. 
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Dodatkową zaletą przedstawionych metod określania nośności obudowy jest możliwość mo
delowania wykładki poprzez zadawanie podpór o określonej sztywności w połączeniu ze zmiennym 
obciążeniem poszczególnych fragmentów obudowy (np. obciążenie działające punktowo) oraz wzmoc
nień obudowy podporowej obudową kotwiową modelowaną za pomocą podpór, cięgien lub prętów. 

6. DOBÓR OBUDOWY 

Dobór obudowy polegający na określeniu rozstawu odrzwi z zależności: 

(2) 

gdzie: d- rozstawi odrzwi, m; ąobi- obciążenie obudowy przez górotwór, MPa; Nk- obliczeniowa 
nośność (wytrzymałość) konstrukcji, MN/m, 

przeprowadzany jest za pomocą programu OBUDOWA według algorytmu opartego na zależnoś 

ciach przedstawionych w "Zasadach ... " [l]. 
Danymi wejściowymi do programu są wielkości uwzględniające między innymi: 

- Wysokość i szerokość wyrobiska. 
- Lokalizację wyrobiska. 
- Warunki geologiczne wyrobiska obejmujące: 

wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie skał otaczających wyrobisko, 
• podzielność i rozmakałoość skał otaczających wyrobisko. 

- Nachylenie wyrobiska. 
- Nachylenie warstw. 
- Wpływ uskoków. 
- Wpływ krawędzi eksploatacyjnych usytuowanych nad i pod wyrobiskiem. 
- Wpływ wyrobisk sąsiadujących. 
- Możliwość występowania obciążeń dynamicznych (zagrożenie tąpaniami). 
- Obliczona nośność obudowy. 

Dodatkowo w programie uwzględniono możliwość wprowadzenia wzmocnień obudowy podpo
rowej za pomocą obudowy kotwiowej w dwojaki sposób: 
- poprzez przykotwienie elementów stropowych odrzwi, 
- poprzez uwzględnienie współczynnika wzmocnienia skotwianego górotworu [4]. 

Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono przykładowy wydruk wynikó\\1 obliczeń dla nietypowej 
obudowy ŁPK010/10/V25. 

Program może, w zależności od ustawień dokonywanych przez projektanta obliczać rozstawy 
odrzwi w zaokrągleniu do 50 mm lub w zaokrągleniu do typowych rozstawów (0,5, 0,75 i 1,0 m). 

Wyniki działania przedstawionych programów wchodzących w skład pakietu są podstawą do 
opracowania projektu obudowy. 

Końcowym wynikiem stosowania pakietu programów wspomagających projektowanie obudo
wy wyrobisk korytarzowych mogą być , w zależności od celu pracy: 
- dokumentacja konstrukcyjna odrzwi obudowy lub, w przypadku obudów odgałęzień i skrzyżo

wań, dokumentacja kompletnej obudowy łącznie z akcesoriami; 
- projekt obudowy dla określonych warunków geologiczno-górniczych i techniczno-eksploatacyj

nych, obejmujący dokumentację rysunkową, która może być zastosowana w książce obudowy 
oraz wyniki obliczeń wytrzymałościowych (dla odrzwi nietypowych) wraz z warunkami stoso
wania; 
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określenie typu i rodzaju obudowy wyrobiska zlokalizowanego w skałach o znanych wlaściwo
ściach fizyko-chemicznych i spełniającej warunki techniczno-technologiczne wynikające z jego 
przeznaczenia; 
projekt obudowy kotwiowej wzmacniającej obudowę podporową. 

Obliczenia obciążen ia obudowy Obliczenia parametrów wzmacniającej 
przez górotwór obudowy kotwioweJ 

DANE DANE 
ŁPK010/10/V25 ŁP10/10N25 

[m) s= 6,99 
-I~ l- __ _ s_.,:_6,~9 _ _ 

[m] W=3,82 W w= 3,82 
[MPa) Re,"= 35,3 [MPa) Rem= 35,3 
[MPa) Re.,,= 10,5 

--[ł;Jpi,j -- ---"R-,;;;;:--ro~s--

[m] H= 550 r---Jml H- 550 

[%) RQD= 30,0 
[%] - RQD= 30,0 

R,= 0,6 _plytowa ko= o, ~,.-
~n] Swol·lll = 9,88 

brak k,= 1.00 
1----

k,- 1.00 
-- [m] l!o= 1,899 

brak t,= 5 
brak k"= 1.00 mm d, = 20 
brak k.= 1.00 [111) o,= 0,75 
brak kil= 1.00 [m2 /1ko~ k, = 1,0485 
brak q~lvn= 0,0 - ['] - -- kąi;:-·rs ___ 

k., = ~ .507 WYNIKI 
!fw=0.0~4 [m] L,= 2,05 
ąu = 0 . 03 1 [m] L, = 2,30 

WYNIKI [m> l 1 kotew] khnr = 2.63 

Sw= 3.92 wsp. wzm. P= 0.769 

Ww= 7.19 --- - -
So.,•- 10.33 

q,.= 0,0855 

Rys. 10. Wyniki obliczeń obciążeni a obudowy przez górotwór i parametrów 
kotwiowej obudowy wzmacniającej -wydruk z programu OBUDOWA 
Figure Ił. Calculation results o f su p port loading by the rock mass and parameters 
o f supporting roof bolting- printout from the SUPPORT program 

Obliczenia rozstawu odrzwi obudowy LPK010110/V25, bez wzmocnień 

DANE WYNIKI 
ŁPK010/10N25 
w. s- 6,99 7,19 l 3,92 1 10,33 l o,oass L o.os4 

q" = 0.031 
brak _l<__,= 1.00_ 
brak k, = 1.00 
brak k

11
;o:; 1,10· -

brak ~-1.00 
--~- ~~ 

__ brak q•!'---=---o.g__ 
kw •Jd = U.8 

Wsp.wzm. P- 1 

~-·,·::r=----~~:obudo"'J l -------1 
o") -ąo . 

.E - d= 0,75 l 

i: ::.~ l. ~rn l 
:_ 

l' ::: - ---------- -- ! 

L o.oo0.1 0:1 0.1 ID 1.2 1,5 U 2.0 __j~ S i 
Roo ll~<wl)dr rwo,m 

Rys. 11 . Wyniki obliczeń rozstawu odrzwi obudowy- wydruk z programu OBUDOWA 
FigUJ·e Ił. Calculations o f frame spacing- printout from the SUPPORT program 
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Oprócz wymienionych możliwości wynikających z zastosowania pakietu programów wspoma
gających projektowanie obudowy wyrobisk korytarzowych należy wymienić również możliwość 
wizualizacji uzyskanych wyników. Na rysunku 12 przedstawiono przestrzenną wizualizację kon
strukcji obudowy skrzyżowania chodników. 

Rys. 12. Wizualizacja konstrukcji obudowy skrzyżowania chodników 
Figure 13. Visualisation of crossing support construclion 

Dokumentacja konstrukcyjna obudowy, przeznaczona dla producentów zawiera obliczenia nie
zbędne do uzyskania wymaganego certyfikatu pozwalającego na jej stosowanie do zabezpieczania 
wyrobisk korytarzowych. 

PODSUMOW ANIE 

Obecnie proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych staje się coraz bardziej złożony. 
Na taki stan rzeczy wpływ mają zarówno złożone sytuacje geologiczno-górnicze, w których obliczyć 
należy wartości obciążeń działających na obudowę, jak również duże zróżnicowanie stosowanych 
typów i odmian obudowy. Zadaniem projektanta jest na ogół dobranie do określonej sytuacji gór
niczej optymalnego rozwiązania w zakresie obudowy. Optimum doboru polega na uwzględnianiu 
parametrów technicznych obudowy, jak również aspektu ekonomicznego. Konstrukcja obudowy za
pewniać musi funkcjonalność danego wyrobiska, bezpieczeństwo pracy, przy zachowaniu opłacal
ności ekonomicznej całego przedsięwzięcia. 

Przedstawione w referacie oprogramowanie autorskie i komercyjne wykorzystywane jest dla 
realizacji szeregu prac związanych z doborem obudowy do określonych warunków naturalnych. 
Ponadto opisane programy są niezwykle pomocne w procesie projektowania nowych rozwiązał'! 
obudowy oraz jej akcesoriów, umożliwiając między innymi optymalizację konstrukcji z jednoczes
nym zachowaniem wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa . 

W okresie ostatnich czterech lat (2002-2006) za pomocą przedstawionego pakietu w Zakładzie 
Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych wykonano około 50 dokumentacji konstrukcyjnych 
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obudów oraz 45 projektów doboru obudowy do określonych warunków geologiczno-górniczych 
zawierających konstrukcję i dobór obudowy. 

Należy zaznaczyć, że programy będące składnikami pakietu są w miarę uzyskiwania doświad
czet'l wzbogacane o dane wynikające z badat'l dołowych . 
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Computer Aiding of Roadway Support Design 

The design and selection of roadway support requires more than once complicated calculations. This 
concerns especially for instance crossings and workings with untypical dimensions. The report pre
sents a package of computer programs supporting the design and support selection process, based 
both on own authorship programs and commerciał ones, used at the Central Mining Institute. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Inżynierskie projektowanie procesów eksploatacji 
z wykorzystanien1 technik informatycznych 
na przykładzie doświadczeń KGHM "Polska Miedź" S .A. 
0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Dariusz Mróz 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

STRESZCZENIE: W projektowaniu górniczym w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" wykorzystuje 
się numeryczną mapę wyrobisk górniczych. Zarówno podkład mapowy, jak i projekty wykonywane 
są w płaskim układzie współrzędnych . Projektanci posługują się kilkoma aplikacjami narzędziowy
mi działającymi w systemie MicroStation v8 , które w znacznym stopniu usprawniają prace projek
towe. Programy te automatyzują takie operacje jak generacja ociosów projektowanych wyrobisk ko
rytarzowych, generacja zamkniętych konturów na podstawie zbioru elementów liniowych rysunku 
i pomiar powierzchni lub różnorodne wypełnianie tych konturów, generacja przekrojów pionowych 
przez wyrobiska korytarzowe, harmonogramowanie eksploatacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Harmonogramowanie eksploatacji , przekroje pionowe, generacja konturów 

l. WSTĘP 

Kopalnie KGHM ,,Polska Miedź" S.A. nie dysponują specjalistycznym systemem informatycznym, 
który by służył do kompleksowego wykonywania projektów górniczych, czy harmonogramowania 
robót przygotowawczych lub eksploatacyjnych. W przeszłości podejmowanych bylo kilka prób za
kupu tego typu produktów, bądź zlecenia wykonania od podstaw systemu, spełniającego specyficz
ne wymagania różnych służb górniczych, którym miałby służyć. Żadne nie przyniosły oczekiwanych 
efektów. 

W kopalniach funkcjonują dwa systemy CAD: MicroStation oraz AutoCAD, przy czym w za
stosowaniach typu projektowanie górnicze i harmonogramowanie produkcji zdecydowaną przewa
gę ma ten pierwszy. Kopalnie tworzą mapy górnicze w tym systemie. Pod pojęciem mapy górni
czej rozumie się tutaj zbiór rysunków sporządzonych w układ zie 2D i podzielonych tematycznie. 
Każda z kopalń wykonuje to przy pomocy swojego, indywidualnego oprogramowania. 

W 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" numeryczna mapa wyrobisk górniczych stanowi podstawę 
projektowania górniczego oraz harmonogramowania produkcji. Projektanci nie są "skazani" tylko 
na narzędzia oferowane przez system MicroStation. Mają do dyspozycji dodatkowe aplikacje urucha
miane w tym środowisku, które w dużym stopniu ułatwiają im wykonywanie codziennych zada!'!. 
Do aplikacji tych zalicza się: Area_v8, Przekroj_v8 oraz PlanEksp_v8. Przyrostek "_v8" oznacza 
ich wersje, które współpracują z odpowiednią wersją systemu MicroStation. 
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2. APLIKACJA AREA_v8 

W kopalniach LGOM stosowane są komorowo-filarowe systemy eksploatacji złoża. Jak wiadomo, 
charakteryzują się one wykonywaniem w pierwszej fazie tzw. rozcinki eksploatacyjnej najczęściej 
w postaci regularnej, prostokątnej siatki wyrobisk korytarzowych zwanych komorami i pasami, 
a w drugiej fazie- fazie likwidacji polegającej na "obieraniu" filarów technologicznych powsta
łych w pierwszej fazie. Podstawowym zadaniem projektanta, po ustaleniu gabarytów filarów tech
nologicznych oraz ich orientacji, jest sporządzenie tzw. szczegółowego projektu eksploatacji, czyli 
mapy z naniesionym projektem siatki wyrobisk eksploatacyjnych. Siatka komór i pasów zawsze wy
maga dostosowania do warunków geologicznych oraz do istniejących wyrobisk, przynajmniej na kon
turach wybieranej parceli. Zdarza się, że w trakcie eksploatacji ulega zmianie geometria systemu. 
Wszystko to sprawia, że przygotowanie szczegółowego projektu eksploatacji jest zaclaniem żmud
nym, jeżeli nie dysponuje się odpowiednimi narzędziami. 

Takich narzędzi dostarcza aplikacja Area_ v8. Jedno z poleceń tego programu umożliwia wy
generowanie ociosów wyrobisk korytarzowych na podstawie siatki ich osi . Należy dodatkowo za
dać domyślną szerokość wyrobisk, atrybuty graficzne generowanych linii ociosów, obwieść parce
lę, w której będzie przeprowadzona generacja tzw. płotkiem i może nastąpić automatyczne tworze
nie mapy projektowanych wyrobisk. Projektant odpowiada za przygotowanie osi wyrobisk, ale nie 
musi rysować każdego ociosu z osobna a ponadto unika pracochłonnego usuwania niepotrzebnych 
fragmentów linii w obrębie skrzyżowań wyrobisk. 

Rys. l. Aplikacja Area_vS- przykład generacji ociosów 
Figure l. Area_ vS application - example o f s ide wali s generation 
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Ostateczna postać projektu uzyskiwana jest zazwyczaj na drodze kolejnych prób. Przedstawio
ny wyżej sposób proj ektowania pozwala bardzo łatwo dokonywać lokalnych poprawek - wystar
czy zmodyfikować przebieg osi wyrobisk, skasować lub wprowadzić nowe osie a następnie obwieść 
obszar zmian płotkiem i uruchomić procedurę generacji ociosów. Program sam wycina z wnętrza 
płotka poprzednią wersję przebiegu ociosów a w jej miejsce wstawia aktualną. Przykład generacji 
ociosów przedstawiono na rysunku l. 

Z wyżej opisanym poleceniem związane jest polecenie, które z kolei umożliwia "przycięcie" wy
generowanych ociosów do konturów wyrobisk już istniejących. Tym razem również wystarczy ob
wieść analizowany obszar płotkiem i określić warstwę, na której znajdują się elementy podlegające 
przycinaniu (wcześniej wygenerowane ociosy). Program ustala krawędzie tnące na podstawie wi
docznych elementów rysunku leżących na innych warstwach niż elementy cięte (w tym na pod
stawie elementów pochodzących z tzw. plików odniesienia) oraz na podstawie granic plotka. Efekt 
działania tego polecenia pokazano na rysunku 2. 

Rys. 2. Aplikacja Area_v8 - przykład "przycinania" ociosów 
Figure 2. Area_ v8 application - example o f s ide wal! s "cutting" 

Dość ciekawym poleceniem aplikacji Area_ v8 jest procedura generująca obwiednie przylega
jących do siebie obszarów istniejących w rysunku w postaci dowolnych wielokątów, w tym i ob
szarów zawierających dziury. Jest to nowa opcja w tej aplikacji i będzie wykorzystywana szerzej 
przez kopalniane służby geologiczną i mierniczą. Być może znajdzie ona zastosowanie przy two
rzeniu map wyrobisk na podstawie tzw. "odbiorów" mierniczych. Działanie tego polecenia przed
stawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Aplikacja Area_ v8 - przykład generacji obwiedni wicloboków 
Figurc 3. Arca_v8 application- examplc ofpolygons envclope generation 

Aplikacja Area_ v8 dostarcza jeszcze innych polecei'I pomocnych w codziennej pracy, niekonie
cznie związanej z projektowaniem górniczym. Pozwalają one mierzyć powierzchnię różnych ob
szarów widocznych w rysunku, wypełniać je zadanym kolorem lub wzorem, albo kreskować je. Użyt
kownik ma możliwość nadawania dowolnych atrybutów graficznych wstawianym do rysunku elemen
tom. Wyżej wymienione polecenia opierają się na wspólnym algorytmie znajdowania w rysunku 
zamkniętych konturów na podstawie wszystkich liniowych elementów aktualnie widocznych na 
ekranie. Aplikacja wykorzystuje własną procedurę znajdowania takich konturów, która jest mniej 
zawodna i wielokrotnie szybsza od analogicznej procedury zastosowanej w systemie MicroStation. 
Przykłady zastosowania tych poleceń pokazano na rysunku 4. 

Rys. 4. Aplikacja Arca_ v8 - przyklady wykorzystania generacji zamknic;:tych konturów 
Figure 4. Area_ v8 application - examples o f use o f the closed outlines generation 
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3. APLIKACJA PRZEKROI_ v8 

Jak już wspomniano projekty górnicze w 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" wykonywane są na ba
zie płaskiej mapy wyrobisk. W większości przypadków zastosowanie dwuwymiarowego modelu 
wyrobisk jest wystarczające do przejrzystego przedstawienia projektu, co wynika ze specyfiki zło
ża, które ma formę zbliżoną do poziomego pokładu. Jednak w pewnych sytuacjach pokazanie trze
ciego wymiaru jest niezbędne. Ma to miejsce wtedy, gdy przedmiotem projektu jest na przykład 
zabudowa przenośnika taśmowego w wyrobisku korytarzowym i związane z tym przybierki stropu 
i spągu , zabudowa punktów odbioru urobku, skrzyżowania wiązek wyrobisk z mostami przejazdo
wymi, itp. Wówczas należy wykonać przekrój pionowy ukazujący projektowane roboty w innej płasz
czyźnie. 

Punkt niwelacyjny . kota slropu 

-----------------~--------_/ 

~~~~-----
.. kota spągu 

Oś pr7.:ekroju 

Unia slropu przekroju . 
głównego 

Przekrój poprzeczny 
~zależnyft 

· Unia SP'lfiU przekroju 
glównago 

·--+-r------~ . ', l 
\ l l 

) \ l 
PRZ E I<RĆlJ A- A 

Przekrój popr.teczny 
"swobodny'' 

/ 

Siad punktu 
: niwelacyjnego 

Izolinia 

Rys. 5. Aplikacja Przekroj_v8- elementy struktury przekroju pionowego 
FigUI·e 5. Przekraj_ v8 application- components o f vertical scction structure 

Przekrój poprzeczny 
, ' ftpoziomyft 

Do tego celu służy aplikacja Przekraj_ v8. Aplikacja ta automatyzuje znaczną część prac, w tym 
przeliczeń, które są konieczne przy wykonywaniu przekroju. Przekrój pionowy wyrobiska koryta
rzowego generowany jest na podstawie osi przekroju oraz punktów niwelacyjnych rozmieszczo
nych wzdłuż tej osi lub na podstawie trójkątnych siatek z przypisanymi do węzłów rzędnymi, przed
stawiającymi powierzchnie 3D. Osią przekroju może być jeden element typu linia (odcinek prostej) 
lub lańcuch linii (łamana). Punkty niwelacyjne należy wprowadzać przy pomocy specjalnego po
lecenia. Każdy z tych punktów, oprócz symbolu przedstawiającego jego lokalizację zawiera od 1-7 
tzw. znaczników opisujących profilowane wielkości (np. wartości niwelacji spągu i stropu wyro
biska). Punkty niwelacyjne nie mogą być zlokalizowane zbyt daleko od osi, gdyż w przeciwnym 
razie nie zostaną uwzględnione w procesie generacji przekroju. Ich maksymalna odległość od osi 
przekroju stanowi parametr programu. 
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Przekrój generowany jest najpierw w wewnętrznym układzie współrzędnych, w którym oś po
zioma odpowiada odległości mierzonej od punktu początkowego wzdluż osi przekroju (uwzględ
niane są ewentualne załamania). Oś pionowa przekroju odpowiada głębokości zalegania (wartości 
przekazywane przez znaczniki punktów niwelacyjnych lub przez rzędne wysokościowe węzłów siatek 
trójkątnych), przy czym wielkość ta odmierzanajest od ustalonego przez użytkownika poziomu. 

W wyniku generacji do rysunku wstawiane są następujące elementy przekroju (rys. 5): linie pro
filowanych wielkości (np. stropu i spągu wyrobiska stanowiące glówny przekrój), pomocnicze li
nie wysokościowe (izolinie) wraz z opisami oraz pionowe linie (względem podstawy przekroju) od
powiadające punktom niwelacyjnym wraz z opisami. Kontury przekrojów poprzecznych wyrobisk 
w stosunku do osi przekroju głównego mogą być nanoszone przez użytkownika w drugim etapie 
sporządzania przekroju po wywołaniu specjalnego polecenia. Wyżej wymienionym elementom prze
kroju nadawane są w rysunku MicroStation atrybuty rysunkowe (warstwa, kolor, grubość i styl li
nii) zgodnie z zadanymi parametrami . 

4. APLIKACJA PLANEKSP _v8 

W 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" wieloletnie plany eksploatacji wykonywane są z wykorzysta
niem techniki komputerowej . Do tego celu sluży specjalna aplikacja o nazwie PlanEksp_v8. W apli
kacji założono płaski model złoża, w którym obszar złoża dzielony jest na podobszary (np. geo
logiczne bloki obliczeniowe, regularna siatka obliczeniowa znanego pakietu "Surfer" - tzw "grid") 
o stałych parametrach. Parametry te muszą odnosić się do jednostki powierzchni złoża . Mogą nimi 
być: wydajność urobku wyrażona w Mg urobku uzyskiwanego z l m2 powierzchni złoża, wydaj
ność miedzi, srebra, itp., wyrażone w analogiczny sposób. 

Zastosowany w programie model wybierania złoża można przedstawić w postaci zbioru parcel 
eksploatacyjnych, w których określa się kierunek wybierania i kształt linii frontu. Wszystkie wy
mienione elementy geometrii modelu powinny być odpowiednio opisane. Każdej z parcel przypi
suje się wydajność frontu eksploatacyjnego. Zadawane jest następstwo wybierania parcel (kolejno
ść eksploatacji). Aby cały proces umieścić w czasie definiowany jest kalendarz. W celu uzyskania 
harmonogramu eksploatacji i przedstawienia go na mapie zadawane są okresy eksploatacji z przy
pisanymi odpowiednimi atrybutami graficznymi. 

Parcelą eksploatacyjną jest obszar, w którym prowadzona będzie eksploatacja jednym frontem, 
tj. zakłada się , że proces wybierania złoża w tym obszarze można zamodelować jako przesuwanie 
linii frontu wzdł uż innej linii najczęściej do niej prostopadłej -kierunku postępu frontu. Liczba 
parcel nie jest ograniczona. Ich kształt jest dowolny. Parcele mogą zawierać wewnętrzne granice 
(dziury). Do rysunku parcel można dołączyć odnośniki zawierające granice obszarów pozbawionych 
okruszcowania i pozabilansowych oraz obszarów już wyeksploatowanych- zrobów. Wówczas, na 
życzenie użytkownika, rzeczywiste obszary parcel będą określane w trakcie przeprowadzania obli
cze6 j ako różnice obszarów: zadanych parcel eksploatacyjnych i obszarów nie eksploatowanych, 
których granice dołączono w osobnych plikach (zwykle dołączane pliki przygotowywane są ruty
nowo przez odpowiednie służby kopalni). Każda parcela eksploatacyjna może mieć indywidualny 
zestaw plików z granicami obszarów, które nie powinny być wybierane. Dodatkowym parametrem 
charakteryzującym parcelę jest tzw. wspólczynnik wykorzystania złoża. Jest to liczba z przedziału 
prawostronnie domkniętego (O; l]. Jej dopełnienie do jedności określa zakładany poziom strat eks
ploatacyjnych w danej parceli. 

W każdej parceli należy zadać kierunek wybierania i linię frontu. Kierunek wybierania jest wek
torem umieszczonym wewnątrz parceli eksploatacyjnej. W najczęściej spotykanych przypadkach, 
kiedy linia frontu jest odcinkiem linii prostej, prostopadłym do kierunku wybierania, program wy
znacza linię frontu automatycznie i nie ma potrzeby umieszczać jej w rysunku. Możliwe jest rów
nież zamodelowanie bardziej złożonych przypadków, np. kiedy linia frontu jest łamaną i dodatko-
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wo w trakcie postępu eksploatacji zmienia swój kształt bądź orientację względem kierunku wybie
rania. Trzeba wówczas umieścić w rysunku linie frontu dla danej parceli w charakterystycznych 
położeniach w tym dla momentów startu i zak01'lczenia eksploatacji, przy czym należy spełnić dwa 
warunki : umieszczane linie łamane muszą mieć tyle samo węzłów i obwiednia dla umieszczonych 
łamanych musi zawierać całkowicie parcelę eksploatacyjną. Program automatycznie będzie wyzna
czał pośrednie kształty i położenia linii frontu. 

Wydajność i kolejność eksploatacji określane są poprzez dołączenie opisów do odpowiednich 
elementów rysunku- tzw. linii przejścia frontów. W opisach zmian wydajności zawarte są takie 
informacje jak typ zmiany, nazwa frontu (lub frontów), którego dotyczy zmiana, wielkość zmiany 
(może być bezwzględna lub względna), data obowiązywania zmiany. Do wprowadzania opisów 
zmian wydajności służy specjalne polecenie z właściwym oknem dialogowym i w związku z tym 
użytkownik nie musi znać szczegółowych zasad budowy takich opisów. Wydajność frontu eksplo
atacyjnego odnosi się do jednego z tzw. wskaźników eksploatacji. 

<o'9 
'<c<J 

G-53/4:P,90 

Rys. 6. Aplikacja PlanEksp_v8- przykład definicji zadania i wyniki obliczeń 
Figure 6. PlanEksp_ v8 application- example o f task defining and calculations results 
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Program PlanEksp_ v8 może obliczać automatycznie wiele różnych wskaźników eksploatacji (pa
rametrów charakteryzujących proces wybierania). Użytkownik decyduje o ilości i ich fizycznym 
sensie. Do najbardziej podstawowych parametrów, obok pola powierzchni eksploatowanych parcel, 
należy zwykle ilość wydobywanego: urobku, w tym miedzi i srebra. Możliwe jest również oblicza
nie bardziej "wymyślnych" parametrów, np.: ilości niezbędnego powietrza dla zapewnienia odpo
wiedniej wentylacji oddziałów wydobywczych w danym rejonie, czy kosztów wydobycia pocho
dzących z danego rejonu. Wyniki obliczeń przedstawiane są w postaci tabelarycznych zestawień 
umieszczanych w plikach tekstowych. 

Aby można było przeprowadzić obliczenia wskaźników programowi należy dostarczyć niezbę
dnych informacji w postaci parametrów (stałych) przypisanych do siatki podobszarów. Na przy
kład: jeżeli chcemy otrzymać informację o ilości urobku uzyskiwanego w trakcie eksploatacji, to 
ww. podobszarom powinny być przypisane liczby określające ilości urobku otrzymywanego z l m2 

urabianej powierzchni w poszczególnych podobszarach. Takie dane można dołączyć do rysunku 
jako plik odniesienia zawierający tzw. siatkę bloków obliczeniowych- rozłącznych wieloboków 
("shape") z przypisanymi parametrami w postaci znaczników tekstowych ("tag") lub poprzez okreś
lenie ścieżki dostępu do standardowego dla programu Surfer pliku zawierającego współrzędne regu
larnej siatki prostokątnej, w której do każdego oczka przypisano stały parametr. 

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania w programie własnego kalendarza. Definicja kalen
darza zawiera datę, od której zaczyna się zakres jego obowiązywania, oraz długość okresu, na któ
ry go sporządzono. Zasadniczą informacją, którą wnosi kalendarz jest tzw. stopień wykorzystania 
doby określany w procentach dla każdego dnia z okresu obowiązywania. Dla dni roboczych stopień 
wykorzystania doby wynosi 100%. Dla dni świątecznych może on wynosić 0%. Dla soboty (ew. 
dla innych dni) można zadać dowolną wartość z zakresu 0-100%. Przykładowo, jeżeli w sobotę za
łoga pracuje tylko 2 zmiany (w systemie 4-zmianowym), to współczynnik wykorzystania doby dla 
tego dnia powinien wynosić 50%. Przyporządkowanie takie można zastosować dlajednego konkret
nego dnia, ale też można automatycznie powielić je w cyklu tygodniowym na cały zakres obowią
zywania kalendarza. Ww. współczynnik dla dni świątecznych najlepiej jest ustalić na końcu, przy 
czym wystarczy to zrobić tylko dla pierwszego roku kalendarza powielając automatycznie takie 
przyporządkowanie na cały okres jego obowiązywania. 

Na rysunku 6 pokazano przykładową definicję zadania oraz rezultat obliczeń. 

PODSUMOW ANIE 

Kopalnia ,,Polkowice-Sieroszowice" nie dysponuje kompleksowym oprogramowaniem, które umo
żliwiałoby trójwymiarowe modelowanie złoża oraz wyrobisk górniczych i jednocześnie służyloby 
do takich celów jak projektowanie górnicze oraz harmonogramowanie eksploatacji. W warunkach 
0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice", ze względu na budowę złoża zbliżoną do niemal poziomego po
kładu, jest wystarczające do celów projektowych, zastosowanie płaskich modeli złoża i wyrobisk. 
Umożliwia to korzystanie ze stosunkowo prostych aplikacji działających w środowisku MicroSta
tion, które w dużym stopniu usprawniają inżynierskie projektowanie procesów eksploatacji. 

Engineering Designing of Mining Processes with the Use 
of Computing Techniques Based on the Experiences 
of "Polkowice-Sieroszowice" Mining Plant 

In the mining designing at "Polkowice-Sieroszowice" Mining Plant a numerical map of mining work
ings is used. Both map base and projects are made in 2D coordinate system. Designers use several 
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tool applications running in MicroStation v8 environment, which greatly improve designing works . 
The programs automate operations such as generation of the working side walls being designed, ge
neration of closed outlines based on the set of the drawing's linear components and area measure
ment or various filling o f such outlines, generation of vertical section through the workings, exploi
tation scheduling. 

Recenzent: dr hab . inż . Waldemar Korzeniowski 
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W spółpraca systemu identyfikacji elementów sekcji obudowy 
zmechanizowanej z oprogramowaniem SZYK-MASZYNY 

Joanna Rogala 
CMG KOMAG, Gliwice. e-mail: jrogala @konzag.eu 

Dariusz Jenczmyk 
CMG KOMAG, Gliwice. e-mail: djenczmyk@ komag.eu 
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Krzysztof Helbin 
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STRESZCZENIE: Zespół pracowników CMG KOMA G, firmy ELST A sp. z o.o. i Folitechniki Śląs
kiej, w oparciu o technologię RFID i nowoczesne systemy baz danych, opracował system identy
fikacji elementów sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych. System ten gromadzi i przetwa
rza dane niezbędne do dokonywania oceny stanu technicznego sekcji oraz ich zespołów nośnych. 

W działach gospodarki maszynami wielu kopalń węgla, szeroko stosowanym oprogramowa
niem wykorzystywanym do prowadzenia ewidencji maszyn i urządzeń, jest SZYK-MASZYNY, bę
dący jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem 
SZYK firmy COIG S.A. 

Referat przedstawia działania podjęte w celu opracowania interfejsu wymiany danych i współ
pracy obydwu systemów oraz doświadczenia zdobyte przy realizacji przedsięwzięcia. 

SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny górnicze, zarządzanie środkami trwałymi, identyfikacja części ma
szyn, ocena stanu technicznego, bazy danych, RFID 

l. WPROW ADZENIE 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki maszynami przez zakłady zarządzania środkami trwałymi spó
łek węglowych wymaga gromadzenia i przetwarzania sporej ilości danych i stwarza konieczność 
wspomagania tej działalności najnowszymi technologiami informatycznymi. Szybki dostęp do tak 
przechowywanych danych, uzupełnionych o informacje na temat warunków pracy, w jakich maszy
ny były eksploatowane, umożliwia zautomatyzowanie wstępnej oceny ich stanu technicznego, po
przez wytypowanie tych maszyn lub ich zespołów, w których prawdopodobieństwo wystąpienia awa
rii na skutek np. procesów zmęczeniowych jest największe. Warunkiem zbieżności takiej oceny z rze
czywistym stanem technicznym maszyny jest jednoznaczna i niezawodna identyfikacja najważniej
szych jej części w trudnych warunkach środowiskowych, występujących w podziemnych przod
kach wydobywczych. Aktualizacja informacji zgromadzonych w bazie danych powinna odbywać 
się w sposób częściowo zautomatyzowany, co minimalizuje możliwość popełniania błędów [6]. 
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W krajowym przemyśle węglowym znane są dwa systemy, każdy w innym stopniu spelniające 
wyżej wymienione wymagania. 

Są to: 

- system identyfikacji elementów sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych; 
- system MASZYNY, będący modułem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem 

SZYK. 

2. SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SEKCJI 
ŚCIANOWYCH OBUDÓWZMECHANIZOWANYCH 

Stosowane do tej pory sposoby znakowania elementów sekcji ścianowych obudów zmechanizowa
nych w postaci grawerowanych tabliczek, napawania kodów czy wręcz malowania farbą, nie za
pewniały trwałości i czytelności w całym okresie eksploatacji [l], dlatego też CMG KOMAG wraz 
z firmą ELST A sp. z o.o. i Folitechniką Śląską podjęły prace nad nowoczesnym systemem znako
wania w oparciu o technologię RFID (Radio Frequency Identification) [4], [5]. 

W wyniku tych prac powstał system identyfikacji elementów sekcji ścianowych obudów zme
chanizowanych, składający się z: 
- pasywnych, elektronicznych transponderów, trwale mocowanych do zespołów nośnych obudowy; 
- bogato oprogramowanego, funkcjonalnego czytnika RFID; 
- oprogramowania komputerowego GATHER zbudowanego w architekturze klient-serwer, poz-

walającego na zarządzanie bazą informacji o sekcjach i ich elementach. 

RFID 

-· -, 

KOMPUTER PC 

TRANSPONDER 

SERWER 
BAZY DANYCH 

Rys. 2.1. Schemat działania systemu identyfikacji elementów sekcji obudów zmechanizowanych 
Figure 2.1. Diagram presenting an opcration of identification system for the components 
o f longwall powered-roof supports 
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W opracowanym systemie (rys. 2.1) główne elementy nośne obudowy zmechanizowanej wypo
saża się w jednoznacznie identyfikujące je, pasywne transpondery RFID (identyfikatory), które umoż
liwiają bezstykowy odczyt zapisanego w nich unikalnego, 40-bitowego numeru identyfikacyjnego. 
Cewka anteny czytnika generuje pole magnetyczne, dostarczając energię do transpondera. Zasilony 
w ten sposób transpander transmituje numer identyfikacyjny, wykorzystując modulację amplitudy fali 
nośnej generowanej przez antenę czytnika. Kontroler anteny dekoduje ten sygnał i po sprawdzeniu 
parzystości oraz sum kontrolnych przesyła go łączem szeregowym do mikrokomputera TR:viC-01 
(rys. 2.2). Bezstykowy sposób odczytu oraz brak wewnętrznych źródeł zasilania zapewniają dużą 
niezawodność oraz ułatwiają zabudowę identyfikatora w iskrobezpiecznej obudowie, co jest nie
zbędne ze względu na pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Specjalnie zaprojektowane 
układy antenowe lanc czytnika zapewniają niezawodny odczyt identyfikatorów RFID, mimo ekra
nujących własności metalicznego otoczenia, w jakim są one zamocowane (zespoły maszyn górni
czych). 

Ewidencjonowane zespoły obudowy zmechanizowanej posiadają obok unikalnego numeru w ba
zie danych szereg innych atrybutów, umożliwiających śledzenie ich historii pracy czy obliczanie 
wskaźnika wykorzystania. Wprowadzenie logicznych relacji między elementami i grupami elemen
tów pozwala też w łatwy sposób określić gdzie dany element aktualnie się znajduje (magazyn, przo
dek wydobywczy). Pozwala to na zautomatyzowanie procesów logistycznych (np. zlecanie remon
tu lub wymianę zespołów) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo załóg górniczych [2] oraz racjo
nalną gospodarkę środkami trwałymi. 

Rys. 2.2. Mikrokomputer TRMC-0 l 
Figure 2.2. TRMC-01 microcomputer 

Czytnik składa się z mikrokomputera typu TRMC-01 [3] oraz lancy odczytującej wraz z anteną 
połączonych ze sobą elastycznym kablem. Jest to urządzenie przenośne, zasilane z wbudowanego 
akumulatora, a zaprojektowane zostało w sposób zapewniający bezpieczną pracę w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (grupa I, kategoria M1). Urządzenie wyposażono w nieulotną pamięć typu 
Compact Flash o pojemności 512 MB oraz kompletny tor akustyczny (sprzętowy kodek audio, mi
krofon, wzmacniacz mocy i głośnik), udostępniając tym samym funkcjonalność cyfrowego dykta
fonu. Praca pod ziemią możliwa jest dzięki wyposażeniu czytnika w graficzny, podświetlany wy
świetlacz ciekłokrystaliczny ( 128x64 punktów) oraz w klawiaturę złożoną z dziewięciu klawiszy 
o wysokiej odporności mechanicznej. 

W czasie normalnej pracy mikrokomputer przechowuje w swej pamięci kopię (fragment lub ca
łość) bazy danych, zawierającej informacje o ewidencjonowanych zespołach obudowy. 
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Użytkownik pracując z czytnikiem może wykonywać takie operacje jak np .: 
- dodawanie nowego zespołu; 
- wyszukiwanie i/lub modyfikacje atrybutów zespołów (np. zmiana lokalizacji); 
- logiczne powiązanie elementów w grupy (kompletacja sekcji, kompletacja kompleksu ściano-

wego [7]). 
Uaktualniona baza danych czytnika na żądanie jest synchronizowania z główną bazą danych 

systemu poprzez łącze USB . 
Interfejs użytkownika mikrokomputera oparty jest o intuicyjne graficzne menu, podobne do tych, 

jakie spotyka się w telefonach komórkowych. Obsługa menu wymaga użycia jedynie dwóch kla
wiszy kursorów (i !) i trzech klawiszy kontekstowych (" " "). Dodatkowo, dla wygody operatora 
wprowadzono dedykowane klawisze uruchamiające odczyt numeru transpondera (RFID) oraz na
grywanie komentarza głosowego (JJ) . Takie rozwiązanie pozwala na łatwe przeprowadzanie nawet 
bardzo skomplikowanych, z punktu widzenia logistyki, operacji nie obciążając zbytnio uwagi użyt
kownika. Nagrywane komentarze głosowe zastępują tradycyjny notatnik- można je odsluchać i prze
chowywać zarówno w samym czytniku, jak i w komputerze PC. Mogą one zawierać dodatkowe in
formacje o ewidencjonowanych elementach takie jak: opis awarii, sugestie dotyczące wymiany czy 
informacje o zauważonych nieprawidłowościach. 

Mikrokomputer posiada uniwersalne złącze, umożliwiające dołączenie lancy z anteną lub stacji 
dokującej. Zadaniem lancy jest odczyt numeru z transpondera, weryfikacja jego poprawności oraz 
przesłanie go do mikrokomputera. Stacja dokująca zasila wewnętrzny układ ładowania akumulato
ra oraz zapewnia komunikację z komputerem PC poprzez łącze USB, które oprócz wymiany da
nych służy także do aktualizacji firmware'u mikrokomputera. 

Produkowany przez firmę ELST A czytnik RFID przeszedł pozytywnie cykl badań pozwala
jących na nadanie wyrobowi znaku CE dzięki odpowiedniej konstrukcji zapewniającej zgodność 
l dyrektywami Rady UE. 

Zarówno pod względem mechanicznym, elektrycznym jak i programowym czytnik jest przy
gotowany do intensywnej eksploatacji w trudnym środowisku kopalnianym. 

Istotną część elektronicznego systemu identyfikacji stanowi oprogramowanie GATHER oparte 
na bazie danych [8]. Myślą przewodnią podczas prac związanych z projektowaniem i tworzeniem 
systemu była chęć dostarczenia narzędzia stanowiącego odpowiednik dotychczas prowadzonej książ-
1-;i obudowy zmechanizowanej. 

Baza danych systemu GATHER została zaimplementowana na platformie MS SQL Server 2000. 
Zastosowanie tego narzędzia gwarantuje stabilność, skalowalność i bezpieczeństwo przechowywa
nych danych. 

Po nawiązaniu autoryzowanego dostępu do serwera bazy danych aplikacja udostępnia szereg 
modułów umożliwiających użytkownikowi: 

- prowadzenie gospodarki materiałowo-eksploatacyjnej sekcjami i ich zespołami; 
- przegląd parametrów technicznych sekcji obudowy zmechanizowanej; 
- przegląd historii pracy zespołów sekcji; 
- obliczanie i dokumentowanie wartości wskaźnika wykorzystania sekcji obudowy A w; 
- wykonywanie operacji importu i eksportu danych pomiędzy oprogramowaniem, a czytnikiem 

RFID oraz ich wstępna weryfikacja; 
- odsłuc~ zarejestrowanych czytnikiem komentarzy głosowych przypisanych do podzespołów se

kcji obudowy; 

- przeglądanie, wprowadzanie i modyfikacja danych o parametrach geologiczno- górniczych oraz 
górniczo-technicznych ścian wydobywczych; 

- rejestrację i identyfikację firm i osób związanych z użytkowaniem programu i urządzeń iden
tyfikujących elementy sekcji obudowy zmechanizowanej . 
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3. SYSTEM SZYK-MASZYNY 

3 .l. Informacje wstępne 

System MASZYNY służy do zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi oraz ich elemen
tami składowymi i częściami zamiennymi w zakładach i przedsiębiorstwach górniczych. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz bazy danych ORACLE możliwe jest 
stosowanie tego systemu zarówno w pojedynczych kopalniach, grupach kopalń, Spółkach Węglo
wych a nawet w całym sektorze górnictwa. 
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Rys. 3.1. Przykładowa struktura zawierająca informacje o wskazanej maszynie 
Figurc 3.1. Model structure including information on the selected machine 

Podstawą systemu jest centralna biblioteka maszyn, w której zawarte mogą być wszystkie in
formacje dotyczące poszczególnych maszyn oraz ich części składowych (parametry techniczne, ry
sunki techniczne, dokumentacje, zdjęcia , parametry definiowane przez użytkownika, itp.) Ze wzglę
du na drzewiastą budowę biblioteki, każda maszyna może być opisana z dowolną szczegółowością. 

Kartoteka maszyn będących w posiadaniu każdej kopalni tworzona jest na podstawie danych 
zawartych w centralnej bibliotece maszyn, dzięki czemu wszelkie zadeklarowane parametry danej 
maszyny będą identyczne niezależnie od tego gdzie jest użytkowana . Informacje, które mogą być 
gromadzone na temat wybranej maszyny opisane są poniżej w podpunkcie 3.3 -Zakres funkcjonalny. 
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Rys. 3.2. Dane dotyczące wskazanej maszyny użytkowanej przez wybraną kopalnię 
FigUI·e 3.2. Data referring to the selected rnachine used by recomrnended colliery 

3.2. Użytkownicy 

Użytkownikami systemu są: 

J 

pracownicy służb energo-maszynowych, technicznego przygotowania produkcji oraz dozór i kie
rownictwo kopalni, w zakresie maszyn i urządzeil eksploatowanych w danej kopalni; 
pracownicy służbenergo-maszynowych oraz kierownictwo jednostki nadrzędnej, w zakresie ma
szyn i urządzeil eksploatowanych w kopalniach należących do Spółki Węglowej. 
Użytkownicy, w zależności od pełnionej roli biznesowej w strukturze organizacyjnej, mogą mieć 

dostęp do danych wszystkich kopalil i zakładów wchodzących w skład Spółki Węglowej, wybranej 
grupy kopah'l i zakładów lub do danych wybranej kopalni (ruchu kopalni). Dostęp do odpowied
nich zasobów realizowany jest poprzez zdefiniowane role w centralnym module administratora, za
rządzającym użytkownikami i prawami dostępu . 

3.3. Zakres funkcjonalny 

System MASZYNY zawiera między innymi następujące funkcje: 
obsługę bazy strukturalnej maszyn i urządzeil w postaci wykazów grup, typów, podtypów ma
szyn i urządzeil oraz rodzajów i sortymentów ich elementów składowych (zespołów, podzespo
łów i części zamiennych) wraz z wzajemnymi powiązaniami. Struktura maszyny jest strukturą 
drzewiastą, budowaną na dowolnej ilości poziomów, z których każdy poziom może być ob
serwowany w systemie; 
obsługę bazy parametrów technicznych, normatywnych i eksploatacyjnych maszyn i urządzeil; 
obsługę bazy parametrów organizacyjnych oraz miejsc ewidencji maszyn i urządzet'l; 
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ewidencję bieżących obrotów maszyn i urządzeń, oraz ich elementów i części zamiennych (przy
jęcia do ewidencji, przemieszczenia, likwidacji przekazywanie na zewnątrz); 
ewidencję stanów maszyn i urządzeń, oraz ich elementów i części zamiennych w poszczegól
nych miejscach pracy oraz w obiektach lokalizacji; 

- ewidencję historii wykorzystania maszyn i urządzeń; 
planowanie i monitorowanie przeglądów, konserwacji, napraw bieżących oraz remontów ma
szyn i urządzet'l; 
ewidencję przerw w pracy (awarie, postoje) ogniw produkcyjnych oraz maszyn i urządze1'1, wraz 
z wyszczególnieniem rodzajów i przyczyn tych przerw; 
prowadzenie archiwalnej bazy wykorzystania maszyn i urządzet'l z wyszczególnieniem faz ich 
zagospodarowania (montaż, rozruch, eksploatacja, demontaż, translokacja, rezerwa, remont, itp.) 
oraz zaistniałych awarii; 

- emisję raportów z zakresu podstawowej ewidencji maszyn i urządzeń (stany, obroty, awarie, re
monty, wymiany, karta pracy); 

- emisję międzyokresowych analiz gospodarowania parkiem maszynowym kompleksu ścianowego; 
rozliczanie wynajmu maszyn i urządzeń (dzierżawa); 
prezentację schematów maszyn i urządzeń; 
wyliczanie wartości wskaźnika wykorzystania sekcji obudowy zmechanizowanej (wskaźnik A w); 
emisję, na poziomie Spółki Węglowej, raportów z zakresu podstawowej ewidencji maszyn i urzą
dzeń (stany, obroty, awarie, remonty, wymiany, karta pracy); 

- emisję, na poziomie Spółki Węglowej, międzyokresowych oraz międzykopalnianych analiz gos
podarowania parkiem maszynowym kompleksów ścianowych. 

3.4. Podsumowanie 

System MASZYNY jest użytkowany przemysłowo we wszystkich kopalniach Katowickiego Holdin
gu Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

4. WSPÓŁPRACA SYSTEMÓW 

W celu stworzenia systemu identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, 
który cechowałby się jak najlepszym dopasowaniem do indywidualnych wymagm1 i potrzeb użyt
kowników, jego koncepcja już na etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych była podda
wana ich ocenie. W czasie prezentacji wersji demonstracyjnej systemu spostrzeżono, że część in
formacji przetwarzanych w aplikacji GATHER jest powieleniem danych z systemu SZYK-MA
SZYNY. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych użytkowników oraz biorąc pod uwagę 
sugestie wszystkich zainteresowanych stron, autorzy systemu identyfikacji zdecydowali się na pod
jęcie wspólpracy z firmą COIG S.A., w zakresie realizacji nowej wersji programu SZYK-MASZY
NY dostosowanej do współpracy z czytnikiem RFID. 

Wstępna analiza celowości rozszerzenia funkcjonalności systemu SZYK-MASZYNY ujawniła 
wiele zalet tej koncepcji : 

oszczędność czasu poświęconego na wprowadzanie danych do systemów; 
oszczędność wymaganej przestrzeni dyskowej serwera dla danych pochodzących z dwóch ap
likacji; 
oszczędność czasu poświęconego na szkolenie pracowników obsługujących systemy; 
wykorzystanie doświadczenia firmy COIG S.A. w zakresie dostarczania oprogramowania, tech
nologii bazodanowych oraz serwisawania systemów baz danych; 
zmniejszenie liczby dostawców oprogramowania i związanym z tym uproszczony proces po
mocy technicznej; 
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- respektowanie dotychczasowych przyzwyczaje1'1 użytkowników wykorzystujących system SZYK
MASZYNY, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości zastosowania technologii RFID do iden
tyfikacji elementów sekcji obudowy; 

- możliwość szybkiego rozszerzenia elektronicznego systemu identyfikacji elementów sekcji obu
dowy na inne typy maszyn. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SYSTEM IDENTYFIKACJI 
ELEMENTÓW SEKCJI 
ŚCIANOWEJ OBUDOWY 

ZMECHANIZOWANEJ 

trwale, elektroniczne 
identyfikatory zespołów 
obudowy 

bogato oprogramowany 
czytnik RFID, automatyzu-
jący procedury logistyczne 

moduł synchronizacji 
informacji zgromadzonych 
w czytniku z danymi w bazie 

moduł wprowadzania 
danych o maszynach 
i jej zespoiach 
moduł wprowadzania 
danych o miejscach lokaliza-
cji i warunkach stosowania 
sekcji obudowy 
moduł obliczania wskaź-
nika wykorzystania sekcj i 
obudowy A w 

• moduł przeglądania danych 
moduł automatycznego 
generowania raportów 

• 

MODUŁ INTEGRACJI 
SYSTEMÓW 

modul synchronizacji 
informacji zgromadza-
nych w czytniku z danymi 
w bazie 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

SYSTEM MASZYNY 

moduł wprowadzania danych 
o maszynach i jej zespołach 

moduł wprowadzania danych 
o miejscach lokalizacji 
i warunkach stosowania 
sekcji obudowy 

moduł przyporządkowania 

zespołów do maszyn oraz ma-
szyn do miejsc lokalizacji 

moduł obliczania wskaźnika 
wykorzystania sekcji 
obudowy A w 

moduł przeglądania danych 
moduł automatycznego genero-
wania raportów 

moduł inwentaryzacyjno-
księgowy 

Rys. 4.1. Schemat współpracy systemu identyfikacji elementów sekcji z systemem SZYK-MASZYNY 
Figure 4.1 . Diagram presenting interaction between identification system 
for powered-roof supports components and SZYK-MASZYNY system 

Zintegrowany system bazuje na elektronicznych identyfikatorach zespołów obudowy i czytniku 
RFID, automatyzującego procedury logistyczne, przejętych z systemu identyfikacji elementów sek
cji oraz na danych i oprogramowaniu przejętych z systemu SZYK-MASZYNY (rys. 4.1). Współ
pracę zapewnia moduł synchronizacji informacji zapisanych w czytniku z bazą danych zaimplemen
towaną na dowolnej platformie SZBD. Moduł, mający postać biblioteki DLL, powstał w wyniku 
zdefiniowania w języku wysokiego poziomu, szeregu funkcji wywoływanych przez sterownik (driver) 
portu USB czytnika RFID. Funkcje te odczytują i zapisują na dysku komputera tymczasowe tabele 
wymiany danych oraz zarejestrowane przy pomocy czytnika komentarze dźwiękowe w postaci pli
ków w formacie PCM. Pliki te importowane są przez aplikację systemu SZYK-MASZYNY, która 
po sprawdzeniu ich poprawności i integralności dokonuje odpowiednich wpisów w bazie danych. 
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PODSUMOW ANIE 

Wykorzystanie technologii RFID oraz nowoczesnych systemów baz danych przyczynia się do ob
niżenia kosztów związanych z procesami technologicznymi wynikającymi z zarządzania parkiem 
maszynowym. System identyfikacji elementów sekcji . oraz SZYK-MASZYNY znakomicie spraw
dzają się przy przeprowadzaniu wstępnej oceny stanu technicznego obudowy zmechanizowanej. Moż
liwość współpracy tych systemów uwzględnia dotychczasowe przyzwyczajenia użytkowników sze
roko rozpowszechnionego systemu SZYK-MASZYNY, zapewniając równocześnie możliwość wy
korzystania innowacyjnego sposobu znakowania części maszyn. Powstały w ten sposób produkt 
spotyka się z większym zainteresowaniem, niż systemy oferowane niezależnie. 
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lnteraction Between ldentification System for Powered-Roof Support 
Components and SZYK-MASZYNY Software 

A team of experts employed by KOMA G Cenu·e, ELST A Ltd and Silesian University of Techno
logy worked out, on the basis of RFID technology as well as of state-of-the-art database systems, 
an identification system for the components of longwall powered-roof supports. The system col
lects and processes data necessary to asses the technical condition of supports and their load-bea
ring systems. In many coal mines in their machinery management departments the SZYK-MA
SZYNY software, which is one of the modules of Integrated Aiding System for the SZYK Enter
prise of the COIG JSC, i s widely used for machines and equipment registration. The paper presents 
action taken to work out the data exchange interface and the interaction between both systems, as 
well as the experience gained during realization of the undertaking. 

Recenzent: dr inż. Jan Ptak 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Informatyczne wspomaganie procesów logistyki 
na przykładzie zaopatrzenia materiałowego 
w jednostkach sektora górnictwa węgla kamiennego 

Stanisław Rymaszewski, Lech Szufa 
COIG S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono rozwiązania informatyczne autorstwa COIG S.A., 
wykonane w najnowszych technologiach webowych, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychcza
sowych zastosowań Kompleksu Logistyki Materiałowej w jednostkach sektora górnictwa węgla 
kamiennego o sferę zarządzania relacjami z dostawcami oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

SŁOWA KLUCZOWE: Narzędzia informatyczne, System SZYK, Kompleks Logistyki Materia
lowej o strukturze modułowej, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie relacjami z dostawcami 

l. WPROW ADZENIE 

Doświadczenia zdobyte przez COIG S.A. w okresie ponad czterdziestu lat w zakresie wspomaga
nia sektora górnictwa węgla kamiennego w nowoczesne narzędzia informatyczne ze sfery zarządza
nia, pozwalają zrozumieć potrzeby kopal t'! i spółek węglowych odnośnie ich podstawowych proce
sów biznesowych oraz tworzyć dla nich nowoczesne narzędzia informatyczne o rozbudowanej funk
cjonalności. W ramach wdrożonego we wszystkich jednostkach sektora górnictwa węgla kamienne
go Kompleksowego Systemu Wspomagającego Zarządzanie w Przedsięb iorstwie- Systemu SZYK [l], 
funkcjonuje również Kompleks Logistyki Materiałowej, posiadający strukturę modułową. Najnow
sze rozwiązania rozszerzające funkcjonalność tego kompleksu to moduły wspomagające zarządza

nie łm'!cuchem dostaw oraz obsługujące cały cykl zarządzania relacjami z dostawcami. 
Aktualnie, zarówno w praktyce jak i w literaturze, funkcjonuje wiele definicji logistyki. Uwa

żamy, że dla zagadnień przedstawionych w referacie najbardziej adekwatna definicja logistyki pre
zentowana jest przez amerykańskie towarzystwo logistyczne "Council of Logistics Management" [2] 
o brzmieniu: "Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontroli wydajnego oraz oszczęd
nego przepływu i magazynowania surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów oraz związanych 
z tym informacji od punktu odbioru, odpowiednio do wymagm'! klienta" . 

Logistyka łańcucha dostaw materialowych umożliwia prawidłową realizację i analizę poszcze
gólnych procesów tworzących ten łańcuch , stwarzając możliwość obniżki kosztów produkcji [3]. 
Obecnie w górnictwie węgla kamiennego koszty materiałowe kształtują się na poziomie około 15% 
kosztów wytwarzania, stad zapewnienie możliwości bieżącego monitorowania tych kosztów sta
nowi ważny element dla ich obniżki. Rozwiązania informatyczne opracowane przez COIG S.A. 
i wdrożone w jednostkach sektora górnictwa w szerokim zakresie wspomagają ten proces. Schemat 
modułów tworzących Kompleks Logistyki Materialowej wraz z zaznaczeniem przepływy danych 
pomiędzy modułami przedstawiono na rysunku l. 
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2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA ROZWIĄZAŃ 

2.1. Budowa kompleksu Logistyki Materiałowej 

l 

Aukcje l 

l 

l 

Kompleks Logistyki Materiałowej bazuje na wspólnych kartotekach tworzonych w ramach syste
mu SZYK, prowadzonych na szczeblu spółek i holdingu, dostępnych bezpośrednio dla wszystkich 
kompleksów dziedzinowych systemu SZYK. 

W szczególności należy tu wymienić następujące kartoteki: 
- Centralna Kartoteka Kontrahentów, 
- Centralny Rejestr Umów, 
- Centralna Kartoteka Indeksów Materiałowych . 

Standaryzacja identyfikacji materiałów, dostawców i lokalizacji pozwala na usprawnienia w łań
cuchu dostaw oraz gwarantuje bezbłędną identyfikację materiałów [4]. 

W ramach Kompleksu Logistyki Materiałowej procesy zarządzania gospodarką materiałową 

wspomagają centralne kartoteki branżowe, poprzez stworzenie możliwości prowadzenia analiz ob
rotów i stanów materiałowych, z uwzględnieniem grupowania informacji . Są to między innymi kar
toteki grup materiałowych, symboliki grup ABC, symboliki grup AK i grup przetargowych. 

Oprogramowanie Kompleksu Logistyki Materiałowej można elastycznie stosować dla gospodar
ki materiałowej zarówno w wersji scentralizowanej, jak np. w JSW S.A., jak i w wersji zdecentra
lizowanej, jak np . w KHW S.A. 

W układzie zdecentralizowanej gospodarki materiałowej, istnieje możliwość prowadzenia kopal
nianych kartotek branżowych w zakresie branżystów, magazynów, narzędzi , procesów i ich wza
jemnych powiązań . 

Wspomaganie procesu zaopatrzenia materiałowego na szczeblu zarządu spółek i holdingu reali
zują następujące moduły: 

- Flanowanie roczne zakupów materiałowych. Zadaniem modułu jest wspomaganie użytkowni
ków w procesie gospodarki zaopatrzeniowej, poprzez prowadzenie ewidencji rocznych planów 
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zakupu materiałów i wyposażenia, począwszy od zgłaszania planów przez jednostki organiza
cyjne, poprzez ich weryfikacje i bilansowanie w skali kopalni, utworzenie zbiorczych plan<'iw 
kopalni i przekazania ich do modułu ,,Przetargi", aż po kontrolę realizacji tych planów. 
Przetargi 1nateriałowe (prowadzone centralnie lub przez zakłady). Zadaniem modułujest wspoma
ganie przeprowadzania przetargów materiałowych oraz sporządzania zamówień publicznych, 
począwszy od etapu planowania zamówień, poprzez przygotowanie i obsługę przetargów, aż do 
finalizowania umów na dostawy materiałów. 
Aukcje elektroniczne zakupu materiałów. Zadaniem modułu jest umożliwienie prowadzenia auk
cji i licytacji elektronicznych kupna i sprzedaży; moduł realizowany jest w technologii portalu 
internetowego. 
Operatywne potrzeby materiałowe (przeważnie miesięczne). Moduł wspomaga użytkownik<'iw 
poprzez prowadzenie ewidencji bieżących zapotrzebowań kopalni na materiały, począwszy ud 
zgłaszania zapotrzebowm'l oddziałowych, poprzez ich weryfikację i bilansowanie w skali kopal
ni, aż do przekazania zbiorczych zapotrzebowań kopalni do modułu "Zamówienia materiało
we". Na poszczególnych etapach realizacji modułu prowadzona jest kontrola zgłaszanych i bi
lansowanych zapotrzebowań z limitami oddziałowymi na zużycie materiałów. 

- Zamówienia materiałowe . Moduł wspomaga proces zamawiania materiałów poprzez prowadze
nie ewidencji zamówień kopalni na materiały, począwszy od wczytania zapotrzebowań zbior
czych, poprzez weryfikację i bilansowanie poszczególnych pozycji materiałowych tych zapo
trzebowań, przygotowanie i edycję zamówienia, skierowanie zamówienia do dostawcy. 
Kartoteka cen. Zadaniem modułu jest umożliwienie wyceny planów i potrzeb w oparciu o naj
bardziej aktualne ceny na podstawie kartoteki cen przetargowych. 
Dostawy materiałowe. Moduł wspomaga prowadzenie ewidencji bieżących obrotów materia
łowych kopalni, począwszy od ewidencji dostaw materiałów do magazynów, poprzez ewiden
cję i kontrolę zapasów magazynowych, aż do ewidencji i rozliczania rozchodów oraz sprzedaży 
materiałów. 

Kontrola realizacji zamówień materiałowych. Zadaniem modułu jest wspomaganie w zakresie 
analizy stanu realizacji pozycji zamówienia i kontroli zgodności zamówiet'l z dostawami do ma
gazynów kopalni. 
Portal dostawców. Moduł udostępnia zasoby informatyczne Kompleksu Logistyki Materialo
wej dostawcom, włączając ich do płynnej współpracy, począwszy od procesów ustalania źródeł 
dostaw, poprzez procesy przetargowe i aukcyjne, aż po procesy dostawy. 

3. PRZEBIEG PROCESU ZAOPATRZENIA 

3.1. ?lany zapotrzebowania materiałowego oraz przetargi materiałowe 

Obecnie zakłady górnicze przy wykorzystaniu techniki komputerowej przekazują w miesiącu maju 
wstępne plany roczne zapotrzebowania materiałowego dla poszczególnych sortymentów materiało
wych. Dane te są następnie bilansowane na szczeblu spółek i holdingu, grupowane według Klasy
fikacji CPV, stanowiąc wstępny plan potrzeb materiałowych. Plan ten jest korygowany przez za
kłady górnicze do połowy września i wówczas tworzony jest ostateczny plan potrzeb materiało
wych na rok przyszły. Po akceptacji tych ustaleń przez spółki, ogłaszane są przetargi na dostawę 
poszczególnych materiałów, w wyniku których zgłaszają się oferenci, wykupując wcześniej w spół
ce, holdingu wymagania ofertowe. Dostawcy w oparciu o przekazaną specyfikację przygotowują 
oferty, przy czym dopuszcza się również możliwość przygotowania ofert w formie elektronicznej, 
w postaci pliku danych. Powyższe rozwiązanie umożliwia wyeliminowanie popełnienia błędów przy 
przenoszeniu danych o oferowanych cenach na dostawę materiałów oraz zmniejsza pracochłon
ność przygotowania przetargu. Przekazane przez dostawców pliki danych z ofertami na dostawę 
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poszczególnych materiałów wczytywane są do modułu Przetargi materiałowe, gdzie następuje ich 
bilansowanie oraz porównanie z cenami dotyczącymi dostaw od poszczególnych kontrahentów tych 
materiałów za okresy ubiegłe oraz tworzone są niezbędne formularze do przeprowadzenia przetar
gu. Przetargi materiałowe mogą odbywać się również przy wykorzystaniu modułu Aukcje elektro
Hiczne zakupu materiałów, w tym przypadku dane źródłowe istotne dla przeprowadzenia aukcji są 
automatycznie ściągane z modułu Przetargi Materiałowe (administrator aukcji wprowadza tylko 
dane dotyczące warunków i kryteriów przeprowadzenia aukcji) . Zdaniem nabywców materiałów 
wykorzystujących mechanizm stosowania Aukcji Elektronicznych, nabywanie materiałów przy wy
korzystaniu aukcji prowadzi do istotnej obniżki cen nabycia materiałów . W wyniku przeprowadzo
nego przetargu tworzona jest specyfikacja do umowy na dostawę materiałów oraz aktualizowana 
jest kartoteka cen poprzetargowych, według których poszczególni kontrahenci będą dostarczać ma
teriał. W dalszej kolejności na tej podstawie tworzona jest umowa, która rejestrowana jest w mo
dule Kartoteka zawartych umów. 

3.2. Zamówienia materialowe 

Kopalniecomiesięcznie sporządzają dla poszczególnych oddziałów operatywne plany potrzeb ma
teriałowych na najbliższy miesiąc (często również na okresy dłuższe), w oparciu o które, Dział Zao
patrzenia kopalni, po zbilansowania tych potrzeb i po analizie posiadanego zapasu tego materiału 
w magazynie, sporządza zamówienie materiału do dostawcy. Zamówienie może być sporządzone 
tylko do dostawcy, z którym zawarto umowę na dostawę materiału (oprócz sytuacji wyjątkowych), 
a ponadto sporządzone zamówienie kontrolowane jest z kartoteką cen poprzetargowych w zakresie 
wartości złożonego zamówienia (cena materiału w zamówieniu musi być zgodna z tą kartoteką). 
Tak sporządzone zamówienie przesyłane jest do dostawcy, a zarazem stanowi podstawę dla przyję
cia materiału od dostawcy do magazynu. Dla usprawnienia procesu dostaw materiałowych stoso
wane jest też rozwiązanie internetowe, wykorzystujące możliwość składania na zamówieniu pod
pisu elektronicznego, przesyłaniu zamówienia do dostawcy drogą elektroniczną z równoczesnym 
powiadamianiem go SMS, że zamówienie dla niego jest już możliwe do "ściągnięcia" z Portalu 
Dostawcy. Dostawca również powiadamia zamawiającego drogą elektroniczną o przyjęciu zamó
wienia do realizacji oraz o przewidywanym terminie jej realizacji. Również poprzez ,,Portal ... " do
stawca informował będzie zamawiającego o wysyłce zamówionych materiałów . W oparciu o ,,Por
tal ... " dostawca będzie miał bieżący dostęp do informacji o zawartych z nim przez zakłady lub 
spółkę umowach i wystawionych na ich podstawie zamówieniach oraz stopniu ich realizacji. 

3.3. Dostawa materiału 

Dostawa materiału w magazynie przyjmowanajest w oparciu o dowód dostawy sporządzony przez 
dostawcę. Na dowodzie tym musi znajdować się informacja o numerze zamówienia, na podstawie 
którego jest realizowana dostawa, a magazynier w oparciu o kartotekę sporządzonych zamówień 
sprawdza zgodność dostawy z zamówieniem. W przypadku zgodności magazynier na dowodzie przy
chodu materiału do magazynu nie musi wprowadzać informacji, które automatycznie są genero
wane na postawie zamówienia (symbol indeksu materiałowego, cena materiału, ilość, wartość). 

4 . STAN WDROŻEŃ ROZWIĄZAŃ 

Aktualnie rozwiązania informatyczne wspomagające proce zaopatrzenia materiałowego eksploato
wane są w zakładach i zarządach spółek i holdingu. 

Zakres wdrożenia rozwiązań jest stale rozszerzany, a aktualny stan wdrożeń podaje poniższe 
zestawienie. 
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Moduły KW S.A. KHWS.A. JSW S.A. 

Flanowanie zakupów X X X 
Przetargi materiałowe X X 
Aukcje elektroniczne zakupu materiałów X 
Operatywne potrzeby materialowe X X 
Zamówienia materiałowe X X X 
Dostawy materiałów X X X 
Kontrola realizacji zamówień X X X 
Portal dostawców X 

5. ŹRÓDŁA EFEKTÓW 

Wdrożenie komputerowych rozwiązań wspomagających proces zaopatrzenia materiałowego w jed
nostkach sektora górnictwa węgla kamiennego, według oświadczeń ich użytkowników, umożliwiło 
uzyskanie szeregu efektów ekonomicznych i organizacyjnych. 

Ważniejsze źródła tych efektów to: 
obniżka kosztu zakupu materiałów; 
umożliwienie bieżącego śledzenia stanu realizacji dostaw materiałowych ; 

zmniejszenie pracochłonności prac analityczno-biurowych; 
wyeliminowanie przekłamań związanych z ręcznym przygotowaniem danych do przetargu oraz 
sporządzaniem zamówień, zestawień, analiz, itp.; 
umożliwienie dostawcom poprzez Internet na bieżący elektroniczny kontakt z zamawiającym 
i uzyskiwanie bieżących informacji o stanie realizacji zawartych umów oraz złożonych przez 
nabywcę zamówieniach. 

PODSUMOW ANIE 

l . Praktyczne zastosowanie rozwiązań komputerowych do wspomagania procesu zaopatrzenia ma
teriałowego w jednostkach sektora górnictwa węgla kamiennego, eliminuje dotychczasowe ucią
żliwości przy jego realizacji. Użytkownicy w coraz szerszym stopniu zgłaszają potrzebę, aby mieć 
dostęp do rozwiązań internetowych wspomagających ten proces oraz gwarantujących pełne bez
pieczeństwo w przesyłanych danych poprzez stosowanie podpisu elektronicznego. 

2. W dalszych prowadzonych przez COIG S.A. pracach związanych z rozwojem zastosowań roz
wiązań informatycznych wspomagających proces zaopatrzenia materiałowego, przewiduje się 
rozbudowę internetowego rozwiązania Portal Dostawcy, który dodatkowo umożliwi: 

wspomaganie automatycznego tworzenia dowodu dostawy materiału przez dostawcę oraz 
upoważnienia dla kierowcy dostarczającego materiały; 
fakturowanie dostawy zgodnie z ustawą o rachunkowości przez dostawcę lub nabywcę (w opar
ciu o potwierdzone przez Dział Zaopatrzenia dane o umowie, zamówieniu i dostawie ma
teriału); 

bieżąca informację dla dostawcy o stanie płatności za zrealizowaną dostawę materiału; 
- bieżącą kontrolę przez spółki i holding dostawców w zakresie realizowanych umów. 
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Support Software for Logistics Based on Example 
of Material Providing in Coal Mines 

The paper presents software solutions by the COIG S.A. established with !atest web technologies 
that extend functional range improved technologies of Material Logistics System in coal mines by 
Supply Relations Management and Supply Chain Management solutions. 
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STRESZCZENIE: Współczesne metody inżynierii wiedzy pozwalają na przeniesienie wiedzy o pro
cesach serwisawania i napraw z nośnika papierowego do aplikacji komputerowych osadzonych w sra
dowisku internetowym. Ta nowa forma dokumentacj i techniczno-ruchowej nosi nazwę Interactive 
Electronic Technical Manuał (IETM). Wiedza o przebiegu procesów i napraw zgromadzona jest 
w tzw. repazytariach wiedzy w formie plików tekstowych, modeli geometrycznych (modeli 3D). ry
sunków technicznych, wykazów elementów, schematów, filmów wideo, zdjęć fotograficznych. sy
mulacji i animacji komputerowych. Modele 3D, symulacje i animacje komputerowe mogą pocho
dzić z komputerowo wspomaganych procesów projektowania jak i z wirtualnego prototypawania 
zarówno maszyn jak i procesów. Czynnikiem porządkującym wiedzę o procesach napraw i serwi
sawania jest struktura maszyny zapisana w formie interaktywnego modelu 3D. Model ten pozwala 
na przedstawienie właściwej kolejności czynności podczas montażu/demontażu maszyn. Dokumen
tacja taka jest jednocześnie pomocą wspomagającą proces szkolenia ślusarzy i serwisantów. Przed
stawione zostaną przykłady dokumentacji opartej na koncepcji IETM opracowane dla kombajn<iw 
ścianowych i chodnikowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny górnicze, elektroniczna dokumentacja techniczno-ruchowa (IETM), 
pozyskiwanie wiedzy, repozytorium wiedzy 

l. WSTĘP 

Prawidłowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw uwarunkowane jest stanem użytkowanych przez 
nie maszyn. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastąpienia maszyny, która uległa awarii, szcze-
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gólnego znaczenia nabiera problem sprawnej realizacji napraw. Przeprowadzenie naprawy w sku
teczny i szybki sposób ma duże znaczenia z punktu widzenia zakładu górniczego. Stopień złożono
ści współczesnego sprzętu górniczego jest bardzo wysoki, stąd też rosną oczekiwania, co do kom
petencji osób posługujących się tym sprzętem. Dostarczenie wiedzy o procedurach obsługi bezpo
średnio do miejsca pracy i w kontekście wykonywanych w danym momencie czynności, pozwala 
na lepsze zrozumienie istoty rozwiązań technicznych przez użytkowników o zróżnicowanym stop
niu wykształcenia w różnych specjalnościach zawodowych (personel inżynieryjny, operatorzy ma
szyn, ślusarze, serwisanci, itp.). 

Obecnie oczekiwania użytkowników maszyn górniczych dotyczące dokumentacji techniczno
ruchowej (DTR) są bardzo wysokie. Powinna ona zawierać wszystkie informacje, jakie do tej pory 
znajdowały się w standardowo przyjętym schemacie DTR. Ponadto oczekuje się spełnienia takich 
wymagań jak: łatwość obsługi i możliwość docierania do poszukiwanych informacji na różne spo
soby, czyli różnego rodzaju przeszukiwanie oraz możliwość nawigacji za pomocą symboli graficz
nych dwu- i trójwymiarowych. Użytkownik maszyny oczekuje dokumentacji prostej i czytelnej, a jak 
wiadomo ,jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów". Elektroniczna dokumentacja umożliwia po
wiązanie tekstu tradycyjnej DTR z animacjami, symulacjami i rysunkami co powoduje, że dokumen
tacja staje się bardziej przejrzysta, a jej treść łatwo przyswajana. 

W Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Laboratorium Metod Modelowania i Ergono
mii, w ramach prac międzynarodowego projektu IAMTECH finansowanego przez Europejski Fun
dusz Węgla i Stali, prowadzone są prace nad elektroniczną formą dokumentacji techniczno rucho
wej maszyn górniczych [l]. 

2. ZAŁOŻENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ (IETM) 

Zidentyfikowano cztery podstawowe przypadki użytkowania elektronicznej dokumentacji techni
czno-ruchowej: 

przeglądanie zawartości elektronicznej dokumentacji techniczno ruchowej; 
- wspomaganie czynności naprawczych/serwisowania; 

przeglądanie zasobów IETM; 
zarządzanie zasobami IETM. 
W każdym z przypadków użytkowania realizowane są następujące funkcje: 
przeglądanie elektronicznej dokumentacji techniczno ruchowej- dostęp do wiedzy eksploata
cyjnej i wybór jej elementów poprzez: spis treści, wykaz części, aktywną symulację (model 
przestrzenny maszyny), wybór rodzaju czynności naprawczych/serwisowania. Wybór ze spisu 
treści odpowiedniego rozdziału przywołuje opis tekstowy i otwiera dostęp do: rysunku 2D, mo
delu 3D, schematów, rejestracji wideo, informacji o istniejących zagrożeniach. Wskazanie ele
mentu w wykazie części wyświetla fragment treści dokumentacji odnoszący się do tego ele
mentu wraz z wymienionymi już elementami wiedzy. Wskazanie elementu (podzespołu, zespo
łu) na modelu 3D uruchamia aktywną symulację kolejności demontażu. Poprzez wybór czyn
ności naprawczych/serwisawania uruchamiana jest aktywna symulacja i wywoływany jest opis 
tekstowy wraz z wymienionymi wcześniej elementami wiedzy. Realizacja tych funkcji jest moż
liwa dzięki relacjom istniejącym pomiędzy elementami wiedzy zgromadzonymi w repozyto
rium wiedzy; 

- wspomaganie realizacji czynności naprawczych/serwisowania, wśród których wyróżnia się trzy 
rodzaje czynności: montaż/demontaż maszyny (lub jej zespołów) podczas instalacji maszyny i jej 
okresowych dyslokacji (związanych np. z likwidacją i zbrojeniem ściany), planowe przeglądy 
oraz wymiana części lub zespołów (np. płozy kombajnu ścianowego, zraszacze, koła ciągnika), 
naprawy awaryjne. Ten ostatni rodzaj czynności wymaga dostępu do procedur umożliwiających 
diagnozowanie uszkodzenia na podstawie zaobserwowanych symptomów; 
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przeglądanie zasobów systemu- w ramach tego przypadku przewiduje się możliwość dostępu 
do dowolnego elementu wiedzy zgromadzonej w repozytorium wiedzy poprzez zaawansowany 
system wyszukiwania, w oparciu o słowa kluczowe. Taka możliwość pozwoli użytkownikowi 
wyświetlać np. wszystkie pliki multimedialne i dokumenty związane z określonym elementem 
maszyny; 
zarządzanie zasobami systemu -obejmuje dodawanie nowych elementów wiedzy, edycję istnie
jących oraz podział elektronicznej dokumentacji według typów maszyn, użytkowników, wytwór
ców. Dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem będzie zależny od nadanych uprawnień użyt
kownikom systemu w wytwórni i kopalni. 

3. STRUKTURA SYSTEMU 

Strukturę opartego na wiedzy systemu tworzenia i stosowania IETM pokazano na rysunku l . 
Widoczne są na nim następujące moduły: 
3D VR Database, 
3D VR Management, 
Knowledge Reposi tory, 
Knowledge Repository Management. 

Client 1 - online CI lent 2- offllne 

~c:J [CJ 
c~~ ao 

~...,.___..,_d CLJENT 
________ ~N (INTE~~~~ _______ _ 

~INTRA~- SERVER 
T' 

Knowledqe Repository Management 

30 VR DataBase Management 

D D t1 D 
Visualization Viewers Scrlpts Templates Transformatlons Styles 

! 
30 VR DataBaD D U 

D Computer Computer CAD 
30 Madeis simulations anlmatlons drawlngs 

DuD 
Orawings Video Picture& 
(scanned) records 

I 
Knowledqe Repository u u 

DTD (Document Type Definition) ETM (Eiectronic Technical Manual) 

Rys. l. Struktura systemu tworzenia i stosowania IETM 
Figure l . Structure o f IETM creation and use o f system 

Moduł 3D VR Database zawiera następujące pliki: teksty, rysunki 2D (w formatach wektorowym 
i rastrowym), modele 3D, symulacje i animacje komputerowe, rejestracje wideo, zdjęcia fotografi
czne. 
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Zestaw technik umożliwiający wyświetlanie danych zawartych w 3D VR Database tworzy mo
duł 3D VR Management. Technikami stosowanymi przy wyświetlaniu takich danych są skrypty, 
szablony i programy konwertujące oraz arkusze stylistyczne. 

Moduł Knowledge Reposit01y odpowiada za relacje pomiędzy elementami plików multimedial
nych i danymi tekstowymi zapewniając ich strukturalizację i granularyzację. Sieć relacji oraz struk
turalizacja i granularyzacja zorientowane na semantykę są tworzą repozytorium wiedzy. Stosownie 
do formatu plików multimedialnych, relacje te są opisane w sposób semantyczny i powiązane z da
nymi tekstowymi. 

Moduł Knowledge Repository Management jest odpowiedzialny za standardowe możliwości 
zar;.ądzania · środowiskiem informacyjnym obejmujące między innymi zarządzanie wersjami, upraw
nieniami dostępu , tworzenie, sprawdzanie i zatwierdzanie treści, itp. Moduł ten powinien umożli
wiać dwa tryby pracy w systemie: on line (poprzez łączność bezprzewodową) i off line. Praca w try
bie off line konieczna jest w kopalniach nie posiadających łączności bezprzewodowej pozwalającej 
na komunikację z repozytorium wiedzy w trybie on line. W tym przypadku należy wyodrębnić część 
wiedzy zgromadzonej w Knowledge Repository wraz z pewnymi usługami modułu Knowledge 
Repository Management i przenieść ją na oddzielny komputer. 

4. POZYSKIW ANIE WIEDZY EKSPLOAT ACYJNEJ 

Wiedza udostępniana za pośrednictwem elektronicznej dokumentacji techniczno-ruchowej jest po
zyskiwana z trzech źródeł: 
- z tradycyjnej DTR; 
- z wywiadów i rejestracji wideo (fotograficznych) przeprowadzanych w wytwórniach; 
- z wywiadów i rejestracji wideo (fotograficznych) przeprowadzanych w kopalniach. 

Rys. 2. Przebieg czynności montażu kombajnu ścianowego w wytwórni 
Figure 2. Process o f assembling the longwall shearer at the factory 
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Dokumentacja techniczno-ruchowa tworzona jest w działach konstrukcyjnych wytwórni. Za
wiera ona opisy tekstowe oraz wybrane fragmenty dokumentacji konstrukcyjnej: rysunki złożenia
we, wykazy części. Dokumentacja przeznaczona dla odbiorców zagranicznych pisana jest w języ
kach obcych. W DTR umieszczane są między innymi opisy czynności montażu/demontażu, jakie 
wykonuje się podczas przeglądów i napraw. Tradycyjnym nośnikiem DTR był papier, zaś w chwili 
obecne coraz częściej przekazywana jest w postaci plików komputerowych zawierających rysunki 
w formacie bitmap. Sposób korzystania z obydwu form DTRjest ten sam: wyszukiwanie i czytanie. 

Elektroniczna dokumentacja techniczno-ruchowa rozszerzona jest o praktyczna wiedzę eksploa
tacyjną pozyskiwaną w wytwórniach i w kopalniach. Najczęściej stosowane metody pozyskiwania 
wiedzy to rejestracje wideo (lub fotograficzne) oraz bezpośredni wywiad z personelem inżynieryj
nym i z osobami bezpośrednio wykonującymi naprawy lub świadczącymi serwis (ślusarze, elektry
cy, hydraulicy, elektronicy). Na rysunku 2 widoczny jest fragment rejestracji czynności montażu 
kombajnu ścianowego w wytwórni. Oprócz przebiegu czynności roboczych rejestrowane są rów
nież narzędzia, urządzenia transportu bliskiego i inne pomoce, warunkujące poprawne wykonanie 
pracy. 

Rejestracje oraz wywiady prowadzone w kopalniach dotyczą ściśle określonych , lokalnych wa
runków eksploatacyjnych. Fazwala to uwzględnienie możliwie wszystkich cech kopalnianego śro
dowiska pracy różniących się od środowiska w wytwórni. Takie szczegóły jak: ograniczenia prze
strzenne, nachylenie podłoża, warunki oświetlenia, stosowane narzędzia i pomoce oraz sposób wy
konywania czynności roboczych, składają się na elementy praktycznej wiedzy eksploatacyjnej (rys. 3). 
W repazytariach wiedzy jest ona łączona z wiedzą zapisaną w tradycyjnych DTR. 

Rys. 3. Ograniczenia i utrudnienia występujące podczas montażu kombajnu pod ziemią 
Figure 3. Limitations and impediments, which occur duringunderground assembly of a shearcr 
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Rejestracje wideo są zawsze zapisem czynności realizowanych przez ściśle określone osoby w ok
reślonych warunkach panujących w danym momencie w środowisku pracy. Na ich podstawie two
rzone są symulacje komputerowe pokazujące te same czynności realizowane np. przez osoby o in
nych wymiarach ciała. Na rysunku 4 przedstawiono symulację czynności wykonywanych w ogra
niczonych przestrzeniach. Wykonanie kamerą takiego ujęcia podczas rejestracji jest trudne z po
wodu braku dostępu. 

a) b) 

Rys. 4. Czynności wykonywane w zamkniętych przestrzeniach: a) w wytwórni, b) pod ziemią 
Figure 4. Activities realized in a closed space: a) at the factory, b) underground 

Wytworzone w repozytorium wiedzy relacje łączące wiedzę pozyskaną ze wspomnianych tu 
trzech źródeł, pozwalają na bardziej ukierunkowane informowanie użytkowników . Na przykład 
podczas planowania dyslokacji maszyn, możliwe jest przeglądanie sposobów montażu/demontażu, 
jakie były stosowane w podobnych warunkach i porównanie ich z przebiegiem operacji realizowa
nych w wytwórni. Symulacje oddziaływania ograniczeń przestrzennych na zasięg kończyn górnych 
pozwala ocenić wykonalność czynności roboczych przez osoby o określonych wymiarach ciała. 

5. IMPLEMENTACJA SYSTEMU 

Na rysunku 5 pokazano przykładową implementację systemu dla kombajnu ścianowego . 

W centralnym miejscu umieszczony jest interaktywny model kombajnu. Wskazanie określone
go zespołu uruchamia symulację demontażu tego zespołu. Zakres demontażu jest zgodny z zakre
sem przewidzianym w dokumentacji . Z symulacją graficzną związany jest odpowiedni opis słow
ny, a w razie potrzeby modele lub symulacje zawierające dodatkowe informacje np. o narzędziach 
i pomocach, dotyczących bezpiecznych sposobów wykonywania czynności, ostrzeżenia o mogą
cych wystąpić zagrożeniach, o ograniczeniach przestrzennych występujących w miejscu pracy, itd. 
Czynnikiem porządkującym wiedzę o procesach napraw i serwisawania jest struktura maszyny za
pisana w formie interaktywnego modelu . Ze struktury tej tworzone są wykazy części (zwane też 
katalogami części). Struktura dokumentacji uwzględnia złożoność maszyn i występujące w nich 
podsystemy: mechaniczny, elektryczny, elektroniczny, hydrauliczny, pneumatyczny i wodny. 
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Rys. 5. Przykładowa implementacja systemu na platformie internetowej 
Figure 5. Exemplary implementation o f the system on Internet platform 

PODSUMOW ANIE 

W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych możliwe sta
ło się opracowanie nowego rodzaju dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn. Dokumentacja te
chniczno-ruchowa w formie elektronicznej, zawierająca materiały multimedialne, poprawia komu
nikację pomiędzy uczestnikami procesów serwisawania i napraw, co w znacznym stopniu przys
piesza proces szkolenia pracowników i zwiększa skuteczność przeprowadzania napraw. Pornaga 
w kontaktach pomiędzy służbami energo-maszynowymi kopalni a wytwórnią w pewniejszym usta
laniu zakresu prac, składu zespołu realizującego naprawę, koniecznych narzędzi i pomocy. Zasto
sowanie elektronicznej dokumentacji techniczno-ruchowej pozwala na szybsze zapoznanie się z za
wartym w niej materiałem. Zastosowanie interaktywnych symulacj i, animacji i rysunków pomaga 
pokonać bariery językowe i kulturowe, jakie mogą się pojawić w obsłudze zagranicznych odbior
ców maszyn. 

LITERATURA 

[l] IAMTECH (lncreasing the Efficiency of Roadway Drivages Through the Application of Advanced 
Information, Automation and Maintenance Technologies) . RFCS Coal RTD Programme, Contract 
No. RFC-CR-04001. 

New Generation of Technical and Operational Documentation 
o f Mining Machines 

Present methods of knowledge engineering enable to transfer the knowledge about servicing and 
repairing processes from a paper carrier to the computer applications in Internet environment. This 
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new form of documentation is called Interactive Electronic Technical Manuał (IETM). The know
ledge about processes and repairs is collected in so-called knowledge repository in a form of tex
tual files, geometrical models (3D models), technical drawings, list of parts, layouts. video films, 
photographs and computer simulations and animations. 3D models, computer simulations and ani
mations can be transferred from computer aided designing process as well as from virtual proto
typing of machines and processes. 

Machine structure recorded in a form of interactive 3D model is the factor, which sorts out 
a knowledge about repairs and servicing. The model enables a presentation of proper sequence of 
activities during machine assembling/disassembling process. At the same time documentation is aid
ing the process of fitters and servicemen training. Examples of documentation, based on IETM idea 
and developed for longwall shearers and roadheaders, will be presented. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Portal górniczy jako ważny element zarządzania informacją 
w kopalniach podziemnych na przykładzie 
polskich kopalń miedzi 

Artur Dyczko, Jerzy Kicki 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

STRESZCZENIE: W artykule omówiono koncepcję wykorzystania portalu intranetowego - nieza
leżnie od czasu, miejsca i szczebla organizacji- do zarządzania informacją w kopalni. Opisana w ar
tykule koncepcja portalu korporacyjnego dedykowana oddz i ałom technologii górniczej ma umożli
wić przede wszystkim zintegrowanie funkcjonujących wewnątrz zakładów górniczych procedur doty
czących planowania, tworzenia i wykorzystania w praktyce dokumentacji techniczno-technologicz
nej związanej z bieżącym prowadzeniem ruchu zakładu górniczego. Jako odrębną kwestię warty
kule poruszono perspektywy dalszych kierunków rozwoju przedstawionego systemu wraz z charak
terystyką docelowych grup użytkowników w pionie produkcyjnym kopaliL 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, wspomaganie produkcji, systemy informatyczne, portal 

WSTĘP 

Wyzwania, przed którymi stoi na początku XXI wieku KGHM ,,Polska Miedź" S.A., dotyczące dzia
łalności podstawowej, to: 
- glohalna konkurencja; 
- r~1 :.malizacja i redukcja kosztów pozyskiwania metalu z pozycji jednego z najdroższych pro-

ducentów; 
- konieczność wdrożenia systemów informatycznych umożliwiających sprawne zarządzanie cią

giem technologicznym w sytuacji zmiennych zachowań rynku surowców mineralnych. 
To ostatnie z wyzwai1 oznacza w praktyce realizację określonych potrzeb informacyjnych, przy 

czym należy zauważyć , że potrzeby informacyjne przedsiębiorstw są bardzo zróżnicowane . Infor
macje, które dla jednych przedsiębiorstw są niezbędne, dla innych mogą mieć mniejsze znaczenie. 
Przedsiębiorstwa górnicze, szczególnie te działające w powiązaniu z hutami, mają swoją specyfikę, 
stąd też ich szczególne potrzeby informacyjne, które winny się koncentrować wokół problemów 
związanych ze strategią przedsiębiorstwa [3] . 

Dla specyficznych przedsiębiorstw, jakimi są kopalnie stanowiące początkowy element ciągu 
technologicznego, celem strategicznym jest osiągnięcie niskich kosztów wydobycia, a sposobem rea
lizacji -dokładne planowanie i ścisła kontrola kosztów za pomocą sprawnego systemu budżetowa

nia . Konieczne jest jednak wykorzystanie w tym procesie instrumentów rachunkowości zarządczej . 
Realizację tej strategii działania trudno sobie wyobrazić bez wykorzystania nowych technologii 

informatycznych, często bardzo zaawansowanych, jakimi między innymi są zintegrowane systemy in
formatyczne klasy ERP (Entetprise Resources Planning- planowanie zasobów przedsiębiorstwa) [ 1]. 
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Takim systemem, wdrożonym w KGHM ,,Polska Miedź" S.A., jest system SAP/R3. Użytkowanie 
tego systemu bez wdrożonego modułu PP (planowanie produkcji) czyni efekty jego wykorzystania 
dalece niezadowalającymi. 

Aktualnie procesy decyzyjne w ciągu produkcyjnym są wspierane dwiema formami realizacji 
informatyzacji ciągu produkcyjnego, wykorzystującymi: 
- wdrożenie systemów opartych na danych systemu finansowo-księgowego i danych z obszaru pro

dukcji w postaci arkuszy kalkulacyjnych; 
- opracowanie niezależnych systemów informatycznych na potrzeby określonego użytkownika (czy

li z uwzględnieniem jego specyfiki, potrzeb informacyjnych oraz eksploatowanych już systemów). 
Takim niezależnym systemem informatycznym opracowywanym na potrzeby działów przygo

towania produkcji może stać się opisywany w artykule informacyjnym portal górniczy [3]. 

Koncepcja budowy interaktywnego, dynamicznego i informatycznego systemu wspomagania de
cyzji w procesie projektowania i prowadzenia eksploatacji w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
kusiła i kusi autorów niniejszego artykułu od lat. Barierą, która nader skutecznie uniemożliwiała, jak 
dotychczas, wdrożenie w życie dokładnie sprecyzowanych wymogów funkcjonalnych planowanych 
rozwiązm1, był brak elastycznej i przejrzystej technologii za pomocą której można byłoby wesprzeć 
skutecznie prace działów przygotowania produkcji kopalń KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Sytuacja ta 
zmieniła się wraz z zakupem przez Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM "Polska 
Miedź" S.A. technologii portalowej jednego z czołowych producentów informatycznych na świecie. 

Na pierwszy rzut oka słowo portal kojarzy nam się z serwisami informacyjnymi stanowiącymi 
dla przysłowiowego "zjadacza chleba" bramę do Internetu. Rozwiązania tego typu obejmują porta
le tematyczne (np. giełdowe), bądź przekrojowe witryny informacyjne obejmujące wiele zagadnień. 
Takim przykładem jest znany portal teberia.pl. 

Budowany portal ma w zamierzeniu również stanowić taką bramę, ale w odróżnieniu od dużych 
portali internetowych, jest to jednak brama pozwalająca jedynie ściśle określonemu użytkowniko
wi- posiadającemu określone uprawnienia- wejść do jego zasobów, które są dla niego dedykowane. 

Na obecnym etapie wejście to realizowane jest za pomocą przeglądarki internetowej, niemniej 
jednak funkcjonalności stosowanej technologii informatycznej umożliwiają dostęp do zasobów por
talu za pomocą, np.: telefonu komórkowego (W AP, SMS), systemu call-center bądź IVR (lnterac
tive Voice Recognition), jak też poczty elektronicznej. 

Klasyczna struktura portalu intranetowego składa się z trzech podstawowych warstw: 
- warstwy integracji, 
- warstwy aplikacyjnej, 
- warstwy personalizacji. 

Warstwa integracji odpowiada za komunikację z innymi systemami- w przypadku portalu gór
niczego wykorzystano zasoby systemu EKSPRERT w zakresie analiz kosztowych działów maszyn 
górniczych i systemu SAP/R3 w zakresie danych kosztowych głównie modułu materiałowego i eon
trollingowego [2] . Podstawową cechą tego elementujest możliwość szybkiej integracji nowych ap
likacji . Wskazane jest, aby warstwa integracji opierała się na mechanizmie pozwalającym na wy
konywanie niezawodnych i bezpiecznych operacji mających cechy transakcji rozproszonych. W du
żym uproszczeniu oznacza to, że jeśli podczas wykonywania operacji na kilku różnych systemach, 
jeden z nich zawiedzie, to cała operacja musi być cofnięta . 

Warstwa aplikacyjna zawiera logikę portalu odpowiedzialną za realizację kontaktu z użytkow
nikiem. W przypadku portalu górniczego na etapie testowania rozwiązania informacja nie była udo
stępniana zbyt szerokiej grupie użytkowników, niemniej przy założeniu, że docelowo do zasobów 
portalu upoważnieni zostaną inni użytkownicy, np. : z pionu produkcyjnego (sztygarzy oddziałowi), 
ta warstwa portalu została zrealizowana w oparciu o skalowalne i niezawodne mechanizmy. Ozna
cza to w tym wypadku możliwość zwiększenia wydajności systemu na zasadzie zmiany konfigura
cji sprzętowej, bez konieczności przeprojektowywania oprogramowania portalu. 
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Warstwa personalizacji odpowiada za obsługę użytkowników w sposób dostosowany do ich po
trzeb, preferencji i charakterystyki. Personalizacja jest podstawową cechą, która odróżnia portal od 
zwykłego serwisu WWW. Na obecnym etapie warstwa personalizacji portalu tworzona jest pod ką
tem potrzeb pracowników działów przygotowania produkcji trzech kopalń KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
Dostosowuje ona mentalnie proces interakcji portalu z użytkownikiem, do jego potrzeb i możliwo
ści. Dodatkowo personalizacja ta realizowana jest według zatwierdzonych przez kierownictwo stan
dardowych procedur zachowania poufności danych funkcjonujących w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 

Na etapie studialnym budowy koncepcji portalu zakładano, iż będzie on dedykowany działom 
technologii górniczej. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż świadczą one usługi na rzecz produkcyjnych oddziałów górniczych 
zmieniono początkowe założenia określając, iż system funkcjonować musi w dwóch obszarach: 

projektowym, 
- produkcyjnym. 

2. PROCES DECYZYJNY W KOP ALNI 

Zarządzanie produkcją w kopalni, podobnie jak w każdym przedsiębiorstwie, jest w istocie ciągłym 
procesem decyzyjnym, w którym rozstrzygane są wyłaniające się problemy. Strukturę procesu de
cyzyjnego w zarządzaniu zaprezentowano na rysunku l. W warunkach kopalni i zarządzania pro
cesem wydobycia, faza przygotowania decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej racjonalności i traf
ności. Oznacza ona zebranie niezbędnych informacji o charakterze wybieranego złoża, czynnikach 
ograniczających prowadzenie eksploatacji oraz stronie kosztowej realizowanego procesu techno
logicznego. Oznacza ona tym samym konieczność sięgnięcia po zasoby informacyjne dotyczące geo
logii złoża, warunków jego zalegania, ale także kosztów przedsięwzięcia. Wielość i różnorodność 
propozycji i wariantów zagospodarowania złoża sprzyja podjęciu optymalnych decyzji. Do zbioru 
wariantów decyzyjnych mogą być włączone już wcześniej znane warianty zagospodarowania. 

Faza 

~ Faza 1 przy gotowania 
) 

podjęcia 
decyzji decyzji J-tł 

• rozpoznanie i a n a li- • ocena wariantÓ\ .' 
za problemu decyzyjnych 

~ ~ 
• konstrukcja warian- • wybór nąj lepszego 

tów rozwiązania wariantu- pod-
problemu (warian- jęcie dczy7ji 
tów decyzyjnych) 

~ 
• ustalenie kryteriów 

oceny warian tów 
decyzyjnych 

Rys. l. Etapy procesu decyzyjnego w zarządzaniu [7] 
Figure l. Stages o f the management decision process [7] 
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Ustalenie kryteriów decyzyjnych to w istocie określenie kryteriów dla kwalifikacji zasobów do 
zasobów przemysłowych. Ocena wariantów może polegać na zastosowaniu tylko jednego kryterium 
lub może być oceną wielokryterialną. Oceny takie są znacznie trudniejsze i często niejednoznaczne, 
ale poszerzają spektrum decyzyjne. 

Konstrukcja wariantów zagospodarowania złoża sprowadza się do analizy skutecznego działania 
wynikającego z jego rozpoznania. Im bardziej rzetelnie i wnikliwie przeprowadzono etap rozpoz
nania i wykorzystania informacji na tym etapie, tym więcej istnieje sposobów rozwiązania proble
mu i możliwości stworzenia wariantów decyzyjnych oraz kryteriów ich oceny. Za pomocą tych kry
teriów dokonuje się oceny zasobów i ich kwalifikacji oraz wyboru wariantu(ów) eksploatacji złóż. 
Wybór najlepszego wariantu jest centralną fazą procesu decyzyjnego. Oceniane warianty można 
uporządkować według określonego kryterium z uwzględnieniem ryzyka. Decyzją będzie ten wariant, 
który według zadanych kryteriów zostanie uznany za odpowiedni do stosowania. Sam wybór nie 
przesądza o rozwiązaniu problemu, konieczne są działania mające na celu wdrożenie decyzji . Tymi 
działaniami jest prowadzenie robót przygotowawczych mających na celu wdrażanie przyjętego wa
riantu eksploatacji z daleko posuniętą kontrolą dotyczącąjakości i zmienności warunków zalegania 
złoża. Kontrola umożliwia korektę działań realizatorów decyzji z możliwością zmiany określonego 
sposobu eksploatacji złoża. Kryteria działań są najczęściej narzucone z zewnątrz- w warunkach ko
pali'! LGOM są to parametry zadaniowe, wśród których głównym jest koszt jednostkowy wydoby
cia rudy. Są one poddane rzetelnej analizie w ostatniej fazie wdrażania decyzji, jakąjest proces eks
ploatacji złoża. 

W tak przedstawiony proces decyzyjny wpisuje się omówiona szeroko w artykule koncepcja bu
dowy portalu górniczego mającego wspomagać podejmowanie decyzji na etapie sterowania pierw
szym ogniwem ciągu technologicznego pozyskiwania metali , jakim jest proces wydobycia rudy. 

3. PORT AL- NOWA JAKOŚĆ W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ 

KGHM ,,Polska Miedź" S.A. to światowy koncern wydobywczy, jeden z największych producen
tów miedzi i srebra na świecie . Firma, w której proste metody redukcji kosztów oraz zarządzania 
nie przynosząjuż oczekiwanych skutków, dlatego też w coraz większym stopniu sięga się do wspo
magania podejmowanych decyzji po najnowsze i sprawdzone w świecie rozwiązania informatycz
ne. Na pewno wykorzystanie portalu intranetowego do wspomagania zarządzania szeroko rozumia
ną informacjąjest jednym z takich rozwiązań . Jak szacują międzynarodowi eksperci w ramach kor
poracyjnego obiegu informacji zyski z zastosowania portalu mogą być znaczące [5] . 

Duże firmy, takie właśnie jak KGHM ,,Polska Miedź" S.A., nieustannie szukają skuteczniejszych 
sposobów uporządkowania systemu obiegu informacji, w którym gwałtownie wzrasta ilość danych, 
a także znacznie rośnie wartość każdej informacji, niezależnie od szczebla organizacji. 

Współczesna technologia i koncepcja zarządzania informacją pozwoliła wykształcić nowy wize
runek portalu intranetowego, który rewolucjonizuje sposób udostępniania użytkownikom rozproszo
nych danych. 

Mówiąc "portal intranetowy nowej generacji" mamy na myśli platformę jednocześnie integrują
cą warstwy oprogramowania, procesy biznesowe i źródła informacji potrzebnych do podejmowa
nia decyzji. Chcielibyśmy, aby tak właśnie postrzegany był dalej rozwijany portal. 

W istocie możliwość pobierania cennych informacji za pośrednictwem portalu- niezależnie od 
czasu, miejsca i szczebla organizacji -wynika z tego, że portal jednocześnie łączy niespójne aplika
cje oraz zachodzące w firmie procesy. Aktywność tę portal zawdzięcza usługom sieciowym (Web 
Services) i technologiom internetowym, za których konfigurowanie odpowiadają administratorzy [8]. 

W przypadku portalu górniczego planuje się administrację dwuwarstwową: 
w pierwszej warstwie, nazwijmy ją technologiczną, nad poprawnością pracy systemu czuwa ad
ministrator będący informatykiem lub programistą; 
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- w drugiej zaś warstwie, za merytoryczną wartość i poprawność składowanych zasobów odpo
wiada administrator merytoryczny - inżynier, w warunkach KGHM "Polska Miedź" S.A. pra
cownicy działów technologii górniczej. 
Całość prac związanych z rozbudową portalu prowadzona winna być tak, aby jak największy na

cisk dotyczył wartości informacji, a nie technologii jej obsługi. Kluczowym wydaje się być tu fakt, 
że dla większości użytkowników najważniejszy jest efekt- czyli dostęp do informacji i procesów
a nie wiedza, z jakiego konkretnie źródła informacja pochodzi. Użytkownik systemu pobierając on-line 
raport z portalu interesuje się przecież głównie danymi, a nie wiedzą o liczbie aplikacji, dzięki któ
rym otrzymał raport. 

Innym, równie istotnym elementem - z punktu widzenia przyszłego użytkownika -jest fakt, iż 
ma on dostęp do różnych danych w jednym miejscu. W portalu górniczym dane kosztowe związa
ne z prowadzoną eksploatacją sąsiadować mają z przepisami i aktami normatywnymi, parametry 
produkcyjne poszczególnych kopalń w ujęciu globalnym i indywidualnie na poszczególnych od
działach mają być tuż obok planu ruchu i projektów kompleksowych poszczególnych zakładów 
górniczych. Wszystko po to, by szybko i łatwo dostarczać użytkownikom potrzebnych do pracy 
danych. 

Proponowane przez autorów artykułu rozwiązanie, od początku do końca zorientowane jest na 
wymagania informacyjne użytkowników. Niezależnie od liczby systemów i aplikacji używanych 
w firmie, bez względu na liczbę użytkowników i miejsce ich przebywania, portal winien być tak 
przygotowany, by przy spełnieniu określonych ograniczeń dostarczać wszystkim persanalizowanym 
użytkownikom danych, które do tej pory trzeba było pozyskiwać w wielu różnych źródeł przy udzia
le wielu pośredników. 

Największą zaletą opisywanego powyżej podejścia jest to, że wszystkie te cechy zamknięto 
w jednym przyjaznym interfejsie, którego kształt i funkcjonalność wynika z potrzeb konkretnych 
użytkowników, a nie z narzucanego przez producenta standardu. 

Zakładamy, że jest możliwa rozbudowa portalu o pozostałe działy kopalń. Ich konsolidacja i no
wa jakość prezentacyjna oferowanych treści znacznie usprawni i przyspieszy wewnętrzną komuni
kację w pionie górniczym. 

4. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 
W KOPALNIACH KGHM ,,POLSKA MIEDŹ" S.A. 

Jednym z założeń budowanego portalu jest fakt, że ma on umożliwić zintegrowanie funkcjonują
cych wewnątrz zakładów górniczych procedur dotyczących planowania, tworzenia i wykorzystania 
w praktyce dokumentacji techniczno-technologicznej związanej z prowadzeniem ruchu zakładu gór
niczego. Dodatkowo, w wyniku prowadzonych uzgodnień z potencjalnymi użytkownikami, posze
rzono ustalone zasoby portalu o informacje z zakresu analiz produkcyjno-kosztowych i koncepcję 
dalszej rozbudowy portalu o informacje związane z lokalizacją wstrząsów górotworu będących re
zultatem prowadzonej eksploatacji. 

Misją budowanego portalu jest stworzenie nowego standardu i nowej jakości w zakresie obiegu 
informacji na poziomie tak projektowania, jak i realizacji procesu eksploatacji złoża w kopalniach 
KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Tak sformułowana misja systemu zapewnić ma szybki i sprawny do
stęp do generowanych w pionie Dyrektora Technicznego dokumentów i informacji dotyczących zo
biektywizowania oceny prowadzonej działalności [5]. 

Jakjuż wspomniano powyżej, podstawowym celem przyświecającym budowie portalujest stwo
rzenie informatycznej platformy współdziałania dla służb działów technologii górniczej, mechaniki 
górotworu oraz służb geologicznych i mierniczych kopalń w celu zapewnienia bieżących i okreso
wych analiz prowadzonej eksploatacji, w szczególności działań mających: 
- wspomagać pracę osoby projektującej systemy eksploatacji; 
- uwzględniać aspekty ekonomiczne projektowanego systemu; 
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- współpracować z już istniejącymi systemami w działach; 
- działać w sieci; 
- usprawnić kontakty z konsumentami generowanych projektów- odbiorcami końcowymi w od-

działach górniczych; 
- standaryzować informację projektową w obrębie trzech kopalń; 
- oferować nowąjakość informacji zbiorczej agregowanej na poziomie centralnym. 

Tak określone cele wymagają (na każdym szczeblu decyzyjnym) dostępu do szeregu uporząd
kowanych parametrów, między innymi geotechnicznych (w różnych układach bazowych), niezbęd
nych przy projektowaniu, właściwym prowadzeniu oraz bieżącej ocenie eksploatacji i towarzyszą
cych jej zagrożeń. Nie bez znaczenia, szczególnie w bieżących ocenach i analizach stanu górotwo
ru, jest szybki i niezawodny przegląd sytuacji w każdym z prowadzonych oddziałów eksploatacyj
nych. Właśnie sprostanie wymogowi szybkiego i niezawodnego przeglądu sytuacji na frontach eks
ploatacyjnych, to jedno z zadai'I projektowanego portalu [5]. 

Wszystkie podejmowane w trakcie budowy portalu działania maja na celu- poszerzenie i us
prawnienie procesu informowania kierownictwa w zakresie bieżących i okresowych analiz prowa
dzonej eksploatacji górniczej. 

5. RAPORTOWANIE I PRACA Z PORTALEM GÓRNICZYM 

Przewidywana podstawowa struktura portalu obejmuje następujące części składowe: 
- interaktywny katalog systemów eksploatacji; 

interaktywny katalog obudowy; 
interaktywny zbiór przepisów prawa geologicznego i górniczego; 
plan ruchu zakładu górniczego; 
projekt kompleksowy eksploatacji; 
obszar analiz produkcyjno-kosztowych; 
aktualności. 

Interaktywny Katalog Systemów Eksploatacji - to część portalu, przy pomocy której użytkownik 
może odszukać interesujący go system eksploatacji, wśród zgromadzonych w bazie 85 systemów, 
wzbogaconych 228 rysunkami zamieszczonymi w kilku formatach. Systemy podzielono na dwie ka
tegorie: systemy obowiązujące i systemy historyczne. Do każdego systemu został przypisany spis 
treści umożliwiający łatwe orientowanie się w tekście opisu. W systemach obowiązujących zamiesz
czono 19 systemów wzbogaconych o interaktywne ilustracje zapisane w formacie DWF (pliki zapi
sane w formacie DWF™ Design Web Format™ umożliwiają prostą, szybką i bezpieczną wymianę 
danych projektowych - map wykonanych w programach AutoCad i MicroStation). Istnieje również 
możliwość pobrania ilustracji w wersji DWG (format zapisu plików używany przez program Auto
CADfirmy Autodesk). Format ten jest jedną z najbardziej popularnych aplikacji służących do wy
konywania rysunków inżynierskich. W portalu znalazło się ponadto 66 systemów historycznych ilu
strowanych rysunkami zapisanymi w formacie JPEG (format plików stworzony do przechowywa
nia obrazów, które wymagają pełnego koloru) oraz w wersji programu Core!DRA W. 

Interaktywny Katalog Obudowy- to część, przy pomocy której użytkownik może zapoznać się 
z interesującym go typem obudowy. Opracowanie zawiera katalog obudowy, w którym zostały opi
sane 54 typy obudowy, zilustrowane taką samą liczbą ilustracji zapisanych w wersji DWG lub for
macie JPEG. Pierwsza wersja służy do przeglądania obudowy na ekranie monitora, druga może być 
użyta do zamieszczenia w drukowanej wersji dokumentacji lub do zapoznania się ze szczegółami 
rysunku. Opis katalogu został wzbogacony o spis treści umożliwiający łatwe poruszanie się po ka
talogu. Znajduje w nim się też spis wszystkich typów obudowy składających się w tej wersji kata
logu. 
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Interaktywny zbiór Przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego - to część portalu, przy po
mocy której użytkownik ma dostęp do aktualnego i unikalnego w formie, zebranego w jednym miejs
cu zbioru wszystkich przepisów związanych z działalnością górniczą. Podstawą bazy przepisów jest 
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz ściśle związane z nią rozporządzenia dotyczące prowa
dzenia działalności górniczej. W sumie w bazie znajduje się kilkaset tysięcy słów , które składają 
się na ponad 2000 paragrafów i kilkadziesiąt załączników . Dodatkowo w katalogu znajduje się 187 
ilustracji w formacie JPEG. Opis przepisów prawa górniczego został wzbogacony o graficzny in
deks umożliwiający łatwe zorientowanie się w strukturze interesujących nas aktów prawnych. 

Plan Ruchu Zakładu Górniczego- zawierający podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i za
kładu górniczego oraz określający zasady i sposób prowadzenia robót. Opcjonalnie w portalu do
kumenty zamieszczone są w formatach pdf i doc z zachowanym podziału na rozdziały. 

Projekt Kompleksowy - opracowany zgodnie z paragrafem 328 Rozporządzenia Ministra Glls
podarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ru
chu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni
czych, na lata 2004-2010, dla części złoża rud miedzi zalegających w granicach zakładu górnicze
go, zaliczonego do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami. Projekt zamieszczony został w por
talu podobnie jak Plan Ruchu w formatach pdf i doc z zachowaniem podziału na rozdziały [ 4]. 

Znajdujący się obecnie w okresie testowania i rozbudowy portalu dostępny jest w sieci lokalnej 
KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Pierwsza strona udostępniona jest dla wszystkich użytkowników ma
jących dostęp do sieci lokalnej KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Pozostałe strony portalu dostępne są 
dla osób upoważnionych, będących jej administratorami . Przeglądanie stron portalu (Uprawnienie 
- Pokaż) dostępne jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Poniżej na rysunku 2 
zaprezentowano definicje dedykowanych elementów portalu, tzw. szablon interfejsu użytkownika 
- KGHM_PGR_UI_TEMPLATE_l. 
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Rys. 2. Szablon strony Portalu - szablon publiczny [S] 
Figure 2. Template o f the Portal pagc - freely available templale [S] 
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Personalizacja użytkowników portalu górniczego realizowana jest według zatwierdzonych przez 
kierownictwo i obowiązujących w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. standardowych procedur zachowa
nia poufności danych. 

Wygląd strony głównej i autoryzowanej portalu zaprezentowano na rysunkach 3 i 4. 
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Rys. 3. Wygląd strony głównej portalu- zakładka .,Logowanie Do Systemu" [S] 
Figm·e 3. The main page o f the Portal - "System Logi n g" boakrnark [S] 
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Rys. 4. Wygląd strony autoryzowanej portalu- zakładka Strona Główna [S] 
Figure 4. The authorized page o f the Portal - "Main Page" boakrnark [S] 
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PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Podstawowym celem budowy portalu, jako ważnego elementu zarządzania informacją w kopalniach 
podziemnych, jest opracowanie narzędzia, które na bazie istniejącego wyp_o.s..ażenia w sprzęt kompu
terowy oraz programy użytkowe, pozwoli na uporządkowanie wszystkich informacji związanych 
z projektowaniem i prowadzeniem eksploatacji w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Pozwo
li także na uzyskiwanie wyników pomiarów i obserwacji dołowych jak i będących wynikiem analiz 
doświadczonej kadry inżynieryjnej. 

Tak realizowany cel wykorzystuje znane na rynku proste i dostępne rozwiązania informatyczne. 
Aktualna, sprawdzona informacja, prosta architektura i dynamiczna prezentacja danych, to trzy 

główne cechy prezentowanego rozwiązania informatycznego, które zespolone z obszarem tak danych 
produkcyjny, jak i projektowych, umożliwią stworzenie interaktywnego szczegółowego projektu eks
ploatacji, a w zasadzie jego przygotowanie, bieżące uzupełnianie i w efekcie również kontrolowa
nie osiąganych parametrów techniczno-ekonomicznych prowadzonej eksploatacji. Jedną z głównych 
funkcji systemu zarządzania wiedzą- a prezentowany portal spełnia wszystkie wymagania, by móc 
nazwać go systemem do wspomagania zarządzania- jest dostarczanie użytkownikowi informacji, 
która po przetworzeniu umożliwi podejmowanie skuteczniejszych decyzji. Ważnym elementem przy
jętej koncepcji zarządzania informacją są różne rozwiązania informatyczne. Pełnią one jednak- co 
trzeba podkreślić- jedynie funkcję wspomagającą zarządzanie wiedzą w organizacji, a nie zarzą
dzają. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą mają za zadanie pozyskiwać wiedzę 
z różnych źródeł, kodyfikować i tworzyć nową wiedzę oraz umożliwić dzielenie się wiedzą. Zada
nie to realizuje opracowany i projektowany portal. 
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Mining Portal as an Important Component of Information Management 
in the Underground Mines on the Basisof Polish Copper Mines 

The paper presents Mining Portal concept as an important component of Information Management 
in the Underground Mines. The concept of Mining Portal was made for simplification and integra
tion o f planned technological tasks connected with operation process o f the underground min e. 

Recenzent: dr inż. Eugeniusz J. Sobczyk 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Outsourcing IT jako forma usług świadczonych przez COIG S.A. 

Zbigniew Koszowski , Jerzy Syrkiewicz 
CO/G S.A. , Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule omówiono występujące w praktyce formy usług outsourcingowych IT 
świadczonych przez COIG S.A. oraz ich genezę . Przedstawiono także rodzaje aktualnie świadczo
nych usług outsourcingowych IT, zakres ich zastosowań, źródła efektywności tej formy usług oraz 
kierunki dalszego ich rozwoju . 

SŁOWA KLUCZOWE: Usługi outsourcingowe IT, udostępnianie i przetwarzanie oprogramowa
nia aplikacyjnego, udostępnianie przez sieć mocy obliczeniowych klientom 

l. WPROW ADZENIE 

Usługi outsourcingowe rozumiane jako pewna forma zlecania wykonania niektórych zakresów prac 
pomocniczych z obszaru działalności przedsiębiorstwa firmom lub osobom z zewnątrz, rozwinęły 
się znacznie w latach 80. i 90. minionego stulecia. Zamiast zatrudniać własnych pracowników. or
ganizować odpowiednie komórki organizacyjne, przedsiębiorstwa zaczęły korzystać z pomocy wy
specjalizowanych firm świadczących usługi w zakresie: rachunkowości i finansów, obliczania wyna
grodzeń i sporządzania list płac, reklamy i marketingu, usług informatycznych i innych. Doświad
czenia krajów zachodnich w zakresie stosowanego dość powszechnie outsourcingu spowodowały , 

że i w Polsce usługi te zaczęły znajdować coraz szersze uznanie [1 ]. W literaturze dotyczącej out
sourcingu jak i w praktyce działalności przedsiębiorstw korzystających z usług firm obcych można 
się spotkać z różnymi definicjami pojęcia usług outsourcingowych. Niektórzy autorzy usługi out
sourcingowe postrzegająjako pewnego rodzaju metoda wyboru realizacji procesów pomocniczych 
przez firmy obce, zapewniające efektywne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa. Zdaniem in
nych autorów, założeniem usług outsourcingowych jest zainteresowanie obu partnerów w racjonal
nym wyborze usług, towarów, informacji i sposobu realizacji tych usług, przy ograniczeniu prze
widzianych na ten cel wydatków [2]. Usługi outsourcingowe mogą dotyczyć różnych form świad
czenia usług i mogą przybierać różną skalę . Aktualnie najbardziej rozpowszechnionym i mającym 
najszersze zastosowanie jest outsourcing w sferze usług teleinformatycznych- outsourcing IT. 

Ten nowy rodzaj usług outsourcingowych może być realizowany w różnych formach , a do naj
częściej występujących należą: 

- Outsourcing platform IT, dotyczący zarówno zasobów sprzętowych włączonych do sieci LAN 
klienta i coraz powszechniejszej formy udostępniania zasobów sprzętowych zlokalizowanych 
w Centrach Obliczeniowych, obejmujący : zarządzanie sprzętem i osprzętem komputerowym, 
oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem motara bazy danych i narzędziowym, za
pewnienie bezpieczeństwa, serwis sprzętu, usuwanie skutków awarii sprzętu. 
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- Outsourcing aplikacji polegający na: 
• udostępnianiu aplikacji poprzez dzierżawę oprogramowania lub poprzez sieć w modelu ASP 

(oprogramowanie aplikacyjne i zasoby danych użytkownika posadowione na komputerach 
w Centrurn Prmwarz.ania) lub innym; 

• zarządzaniu aplikacjami, rozumianemu również jako np. usługi nadzoru technologicznego 
sprawowanego przez zespół wdrożeniowy oprogramowania aplikacyjnego; 

• serwisie i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego. 
- Outsourcing procesów pomocniczych: dotyczący usług obliczeniowych w zakresie obliczania 

wynagrodzeń, prowadzenia rachunkowości firmy, archiwizacja danych. 
Korzystanie z usług outsourcingowych IT umożliwia przedsiębiorstwu redukcję własnych zaso

bów sprzętu komputerowego, posiadanych służb informatycznych, przy czym realizacja usług od
bywa się głównie z wykorzystaniem środków oraz służb specjalistycznych zleceniobiorcy, tj. spe
cjalistycznej firmy informatycznej. 

2. USŁUGI OUTSOURCINGOWE IT W COIG S.A. 

Firma COIG S.A. należy do firm informatycznych o wieloletnich tradycjach. Już począwszy od 
1951 roku Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego, z którego wywodzi się dzisiejsza spół
ka, realizowało usługi obliczeniowe z zakresu automatyzacji prac ewidencyjnych, rozliczeniowych 
i statystycznych, realizowanych na maszynach analitycznych (tabulatory, sortery) zlecane przez 
kopalnie i zakłady przemysłu węglowego. Można zatem stwierdzić, że usługi outsourcingowe świad
czone są od początku działalności COIG S.A. W latach 60. ubiegłego stulecia, gdy pojawiła się 
technika komputerowa umożliwiająca elektroniczne przetwarzanie danych, usługi te realizowane 
były poprzez Centrum Obliczeniowe COIG w Katowicach oraz poprzez ośrodki przetwarzania da
nych utworzone przy byłych zjednoczeniach węglowych. Były to głównie usługi realizowane głów
nie w zakresie procesów pomocniczych kopalń i przedsiębiorstw górniczych jak np. obliczanie płac, 
gospodarka materiałowa, gospodarka majątkiem trwałym, gospodarka księgowo-finansowa i rozli
czanie kosztów, działalność produkcyjna i inwestycyjna. Focząwszy od lat 90. zmieniła się struk
tura i forma części świadczonych przez COIG S.A. usług outsourcingowych IT, związana z pow
stalą na kopalniach tendencją do przetwarzania danych na własnym sprzęcie komputerowym w opar
ciu o oprogramowanie aplikacyjne udostępnione na zasadach licencji. Zwiększyła się zatem róż
norodność usług outsourcingowych IT, ale idea ich realizacji pozostaje wciąż ta sama. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw i zakładów w warunkach otwartego rynku wymaga zastoso
wania nowoczesnych, wysokiej jakości usług informatycznych, zapewniających bezpieczeństwo 
przetwarzanych i gromadzonych danych. Stąd w większości przypadków, obok przetwarzania da
nych w zakresie procesów pomocniczych, coraz częściej oferowane są przez ośrodki obliczeniowe 
usługi outsourcingowe IT, realizowane w oparciu o sieć informatyczną oraz sprzęt i oprogramo
wanie zainstalowane w ośrodkach obliczeniowych [3] . Tą nową formę usług informatycznych, speł
niającą powyższe wymagania opartą o technologię outsourcingu IT, oferuje utworzone w COIG S.A. 
Centrum Przetwarzania Danych. 

Podstawowe usługi outsourcingu IT oferowane przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
polegają na: 
- realizacji usług związanych z udostępnianiem i przetwarzaniem oprogramowania aplikacyjnego 

autorstwa COIG S.A., posadowionego na sprzęcie zainstalowanym w Centrum Przetwarzania 
Danych COIG S.A., połączonego poprzez sieć publiczną (w tym Internet) i prywatną z serwe
rami i osprzętem zainstalowanym u użytkownika; 

- udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowej serwerów zainstalowanych w Centrum Prze
twarzania Danych COIG S.A. dla użytkowników, którzy posiadają własne oprogramowanie ap
likacyjne. 
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Moc obliczeniową Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. zapewnia kilkadziesiąt najnow
szych serwerów wieJoprocesorowych IBM spiętych w klastry oraz serwerów typu BladeCenter, 
macierze dyskowe pracujące w architekturze SAN. umożliwiające znaczne skrócenie czasu przepro
wadzanych operacji, nowoczesne oprogramowanie systemowe AIX, bazy INFORMIX, ORACLE, 
systemy teletransmisji danych zapewniające bezpośredni "styk" z sieciami publicznymi Internet i pry
watnymi VPN, stanowiące "okno na świat" Centrum, a zarazem zapewniające połączenia z serwe
rami lokalnymi i osprzętem zainstalowanym u klientów [ 4]. 

Wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
usług outsourcingowych IT zapewniają: 

techniczne systemy zabezpieczeń dotyczące: ochrony ppoż. , ochrony antywłamaniowej; 
- alternatywne systemy zasilające; 

ciągły monitoring, chroniący przed niepowołanym dostępem; 
redundantne systemy klimatyzacji i wentylacji; 
tworzone wirtualne bezpieczne strefy dla klientów usług sieciowych stale monitorowane; 
rozwiązania realizujące autoryzację, autentykację , audyt dostępu użytkowników do urządzeń sie
ciowych, systemów i stref bezpieczeństwa (moduł AAA). 
Wszystko to gwarantuje, że świadczone przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. usłu

gi outsourcingowe IT są wysokiej jakości, zapewniając wymagane normami bezpieczeństwo prze
twarzania i gromadzenia danych. Należy nadmienić , że aktualnie prowadzone są przez COIG S.A. 
wspólnie z Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie prace nad realizacja projektu celowego, 
dotyczącego opracowania i pilotującego wdrożenia w Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
Kompleksowego Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Usług Systemu- systemu SBI. Wdrożenie 
systemu SBI jeszcze bardziej podniesie poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i gromadzonych 
danych w Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. Schemat poglądowy usytuowania Centrum 
Przetwarzania Danych w kontekście głównych klientów usług outsourcingowych IT podano na ry
sunku l. 

Paza • t• ll kli e nci 

Rys. l. Schemat obsługi głównych klientów Centrum Przetwarzania Danych COlO S.A. 
Figure l. Outlin e o f service o f main customers o f the CPD COIG S.A. (Enterprise A pps Hosting Center) 

Obok wymienionych powyżej podstawowych form usług outsourcingu IT świadczonych przez 
Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A., kontynuowana jest przez COIG S.A. w coraz mniej-
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szym zakresie realizacja usług outsourcingowych IT, wykonywanych u użytkownika na jego sprzę
cie, w oparciu o oprogramowanie aplikacyjne będące w większości własnością COIG S.A. Na użyt
kowanie tego oprogramowania, w oparciu o zawartą stosowną umowę, użytkownik uzyskał licen
cję (prawa) na korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego na określonych polach eksploatacji. W ra
mach zawartych umów outsourcingowych IT, COIG S.A. zabezpiecza nadzór technologiczny oraz 
serwis i konserwację zainstalowanego oprogramowania aplikacyjnego. 

Realizowana restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego wywołała potrzebę zmiany 
dotychczasowej formy obsługi informatycznej jednostek typu koncernowego, poprzez udostępnie
nie Zarządom tych jednostek centralnych baz danych dla realizacji centralnych funkcji zarządza
nia, wykorzystując w tym celu: sieci WAN, Internet, łącza VPN, serwer bazodanowy i serwer apli
kacyjny posadowione w Centrum Przetwarzania COIG S.A., kopalniane systemy dziedzinowe SZYK 
eksploatowane w Centrum oraz na kopalniach. Dotyczy to m.in. aplikacji: Centralna Kartoteka Kon
trahentów, Centralne Rozrachunki, Raport Dobowy Wysyłki i Jakości Węgla, Centralny Rejestr 
Umów. Jest to teżjedna z nowych form świadczonych przez COIG S.A usług outsourcingu IT. 

Do nowych form usług outsourcingu IT świadczonych przez Centrum Przetwarzania Danych 
COIG S.A. należą również usługi aplikacyjne w zakresie udostępniania poprzez sieć INTERNET 
opracowanych w COIG S.A. PORT ALI, których konstrukcje oparto o: serwer bazodanowy i ap
likacyjny posadowione w Centrum, kopalniane systemy dziedzinowe SZYK, eksploatowane w Cen
trum i na kopalniach, stacje klienckie kontrahentów np. sprzedawców węgla. Dotyczy to m.in. por
tali: Portal Sprzedawcy Węgla e-AS, Portal Dostawcy e-LZ, Portal Sklep Węglowy e-SW, Portal 
Aukcyjny e-AIM, Portal Hurtownia Danych Statystycznych- HDS. 

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej formy świadczonych przez COIG S.A. usług 
outsourcingowych IT mają nadal największy udział w globalnych przychodach osiąganych przez 
COIG S.A., stanowiąc 81% ogółu przychodów. Ta forma uslug outsourcingu IT jest świadczona 
dla ponad 40 użytkowników, przy czym dla części z nich łączność pomiędzy Centrum Przetwarza
nia Danych COIG S.A., a serwerami i osprzętem klienta zapewnia łączność radiowa. Pozostałe 
przychody stanowią wpływy uzyskiwane z tytułu jednorazowych opłat odnośnie udzielanych licen
cji oraz wdrożeń systemów aplikacyjnych, świadczonych usług telekomunikacyjnych, sprzedaży 
sprzętu oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego, prowadzonych szkoleń, wynajmu 
pomieszczeń i innych. Udział rodzajów usług w przychodzie COIG S.A. uzyskanym ze sprzedaży 
w roku 2005 podano na rysunku 2. 

Udział poszczególnych rozdziałów usług w 
uzyskiwanym przychodzie COIG S.A. ze sprzedaży w 

roku 2005 

D usługi outsourcingu 

I:J licencje. IM:lrożenia 

D telekomunikacja 

D Internet 

Rys. 2. Udział rodzajów usług w przychodzie COJG S.A. uzyskanym ze sprzedaży w roku 2005 
Figure 2. Contribution of different kinds of servicesin the COJG S.A.'s income 
obtained from sales in year 2005 
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Usługi outsurcingowe IT świadczone przez COIG S.A. dla sektora górnictwa węgla kamien
nego są realizowane w oparciu o opracowany na bazie technologii INFORMIX-a oraz technologii 
sieciowych, Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Przedsiębiorstwem- system SZYK. 
Składa się on z powiązanych ze sobą merytorycznie i technologicznie kompleksów systemów dzie
dzinowych. Ich konstrukcja modułowa umożliwia niezależne wdrażanie, a wchodzące w skład SZYK 
systemy dziedzinowe obejmują swym zakresem m.in. sfery działalności : finansowo-księgowej, con
trollingu, zatrudnienia i płac, Jogistyki dostaw, produkcji, logistyki sprzedaży, a także systemy in
formowania oparte o hurtownie danych i narzędzia Busines Object oraz aplikacyjne rozszerzenia 
w postaci portali internetowych. System SZYK poprzez odpowiedni dobór jego komponentów, umo
żliwia obsługę każdego przedsiębiorstwa , zapewnia wielopoziomowe zarządzanie przedsiębiorstwa
mi o różnym stopniu centralizacji: koncern, grupa kapita łowa, sektor, jest systemem klasy ERP, 
a jego rozwiązania są zgodne ze standardami Unii Europejskiej [5]. Trwająca nadal restrukturyza
cja sektora górnictwa węgla kamiennego, zmiany organizacji i modelu zarządzania sprawiają, że 
zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe IT w tym sektorze jest nadal duże. 

W uruchomionym w COIG S.A. Centrum Obliczeniowym realizowane są usługi w zakresie cen
tralnego przetwarzania danych dla Kompanii Węglowej S.A., skupiającej 23 jednostki organiza
cyjne, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. , skupiającego 6 jednostek organizacyjnych oraz 
dla Kopalni "Budryk" S.A. Dla Jednostek JSW S.A. świadczone są usługi outsourcingu IT w for
mie zarządzania aplikacjami poprzez nadzór technologiczny oraz serwis i konserwację aplikacji 
posadowionych na sprzęcie użytkownika. Należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich Jat zwięk
szył się znacznie zakres świadczonych dotychczas przez COIG S.A. usług outsourcingowych IT 
dla jednostek sektora górnictwa węgla kamiennego. 

Wśród nowych segmentów rynku, COIG S.A. zajmuje się również świadczeniem usług outsour
cingowych IT dla jednostek administracji samorządowej, w zakresie zarządzania aplikacjami wdro
żonego w tych jednostkach wieJomodułowego systemu KSAT oraz administrowania bazą OracJe, 
jak też świadczeniem usług outsourcingowych IT dla placówek służby zdrowia. Kolejnym obsza
rem działalności outsourcingowej IT realizowanej przez COIG S.A. są usługi w zakresie archiwi
zacji danych oraz przechowywania dokumentacji . 

W oparciu o uzyskane wyniki i doświadczenia, COIG S.A. stale doskonali stosowane formy usług 
outsourcingowych IT, dostosowując je do bieżących wymagań i potrzeb użytkowników tych usług . 

Uważamy, że outsourcing IT jako nowa forma świadczenia usług informatycznych przynosi odbior
com tych usług szereg korzyści zarówno w sferze technicznej, ekonomicznej jak i organizacyjnej. 

3. EFEKTYWNOŚC STOSOWANIA USŁUG OUTSOURCINGOWYCH IT 

W oparciu o doświadczenia i wyniki firm korzystających ze stosowania świadczonych przez COIG 
S.A. różnych form usług outsourcingu IT możemy stwierdzić, że przynosi on firmom korzystają
cym z tych usług szereg korzyści, zarówno wymiernych jak i niewymiernych. Źródła tych korzyści 
jak i wielkość uzyskanych efektów zależy od wielu czynników, w tym także od organizacyjnego przy
gotowania użytkownika do korzystania z tej nowej formy świadczonych usług informatycznych [5]. 

Na szczególne podkreślenie zasługują formy świadczenia usług outsourcingu IT bazujące na 
wykorzystaniu technologii opartej o Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A., realizującej poli
tykę społeczeństwa informacyjnego, poprzez proponowanie nowych, bezpiecznych form świ ad

czenia usług informatycznych, opartych o outsourcing ITirozwiązania infrastruktury sieciowej. 
W porównaniu do tradycyjnych form świadczeni a usług informatycznych, oferowana techno

logia outsourcingu IT zapewnia klientom korzystających z usług bazujących na tej technologii 
szereg korzyści, do których można zaliczyć: 

ponoszenie jedynie kosztów usługi informatycznej, bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych na 
odtwarzanie infrastruktury informatycznej; 
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dostęp do najnowszych technologii informatycznych obsługiwanych przez profesjonalistów; 
zapewnienie poprawy jakości świadczonych usług i bezpieczeństwo danych poprzez tworzenie 
stale monitorowanych wirtualnych, bezpiecznych stref dla klientów; 

- innowacyjność usług informatycznych w odniesieniu do poziomu krajowego, podniesienie kon
kurencyjności przedsiębiorstw; 

uzyskanie racjonalnej struktury zasobów niezbędnego sprzętu i osprzętu komputerowego; 
zapewnienie możliwości wykorzystania dostępu do danych dla e-businessu; 
zapewnienie możliwości pełnej, zautomatyzowanej archiwizacji danych (backup). 
Podobne technologie usług outsourcingu IT oferują na polskim rynku jedynie duże firmy krajo

we, działające w obszarze zastosowań informatycznych. 

WNIOSKI 

l. Usługi outsourcingowe w zakresie teleinformatyki potwierdziły swą praktyczną przydatność na 
rynku polskim, a dotychczasowe wyniki stosowania tej formy usług w sektorze górnictwa węg
lowego potwierdziły również tę opinię. Za korzystanie z tej formy usług przemawia fakt, że użyt
kownik nie ponosi żadnych nakładów inwestycyjnych, zmniejsza całkowite koszty usług infor
matycznych, ponosząc jedynie bieżące koszty usług dotyczące przetwarzania danych oraz ser
wisu aplikacyjnego i technologicznego. Ponadto, użytkownik uzyskuje dostęp do najnowszych 
technologii , unikając zjawiska eskalacji kosztów, w tym kosztów wysokokwalifikowanych pra
cowników. 

2. Proponowana nowa formuła usług outsourcingowych IT świadczonych przez COIG S.A. może 
znaleźć zastosowanie zarówno w dużych korporacyjnych jednostkach, jak i w jednostkach mniej
szych. Uznaje się , że ta nowa forma usług informatycznych winna być szczególnie oferowana 
w przypadku niedużych firm, których nie jest stać na zakup pełnego oprogramowania komplek
sowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i całej niezbędnej dlajego funk
cjonowania towarzyszącej infrastruktury, a tym samym oferta ta winna być dla tych firm ofertą 
atrakcyjną. 

3. Istotnymi warunkami decydującymi o powodzeniu wdrażania nowej formuły usług outsourcin
gowych IT oferowanych przez COIG S.A. jest zaproponowanie użytkownikowi systemu infor
matycznego takich rozwiązań programowych, organizacyjnych i technologicznych, warunków 
bezpieczeństwa danych, aby przeprowadzony pełny rachunek ekonomiczny oferowanego przed
sięwzięci a był dla niego korzystny i decydował o celowości wyboru tej nowej formuły usług. 

4. Jednym z głównych kierunków przyjętych w strategii realizowanej przez COIG S.A. w najbliż
szych latach jest oferowanie klientom nowych form usług outsourcingowych IT, dotyczących 
rozwiązań korporacyjnych, portali internetowych, co znajdzie odzwierciedlenie w nowych ge
neracjach sieciowych wersji kompleksów dziedzinowych systemu SZYK. 
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IT Outsourcing As a Form of Services Provided by COIG S.A. 

In current paper the forms of IT outsourcing services existing in practice as well as their genesis 
have been described. There have been also presented the kinds of IT outsourcing services currently 
provided by COIG S.A., their application range, sources of efficiency of this form of services and 
the directions of i ts further development. 
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STRESZCZENIE: W artykule opisano wskaźnik dyskomfortu cieplnego. Na podstawie wykresów, 
nomogramów i równań matematycznych stworzono odpowiedni algorytm obliczeniowy. Algorytm 
posłużył do napisania programu komputerowego Z.K.S. DELTA. Wynikami generowanymi przez 
program komputerowy są wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego oraz opis warunków klima
tycznych. Otrzymane wyniki pomocne są przy określaniu poziomu bezpieczeństwa termicznego 
górników. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, warunki klimatyczne, bezpieczeństwo pracy 

l . WPROW ADZENIE 

Dyskomfort cieplny w przeciwieństwie do komfortu cieplnego jest to stan niezadowolenia czło
wieka z warunków cieplnych otoczenia. Rozróżniamy dyskomfort panujący w środowiskach ciep
łych, jak i chłodnych. Ze względu na występujące w kopalniach zagrożenie klimatyczne, z powo
du wysokich temperatur, przez pojecie dyskomfortu cieplnego należy rozumieć dyskomfort środo
wisk ciepłych. Komfort oraz dyskomfort cieplny określić można przez parametry fizyczne powie
trza i otoczenia oraz wydatek energetyczny pracownika. Jeżeli parametry środowiska nie odpowia
dają punktom leżącym na krzywych komfortu cieplnego Fangera [l], [2], to w środowisku tym pa
nują warunki dyskomfortowe. Dyskomfort cieplny dzieli się na bezpieczny i niebezpieczny dla zdro
wia i życia człowieka. Dyskomfort bezpieczny to taki dyskomfort, w którym wskaźniki mikrokli
matu WBGT i ATE nie osiągają wartośc i odniesienia ustalonych na podstawie oceny wskaźników 
fizjologicznych organizmu ludzkiego. Warunki klimatyczne, dla których wskaźniki WBGT lub ATE 
mikroklimatu przewyższają wartości odniesienia sąjuż niebezpieczne dla zdrowia, czyli występuje 
dyskomfort niebezpieczny. 

W układzie współrzędnych (t5 , tw) warunki klimatyczne wywołujące dyskomfort cieplny bez
pieczny można graficznie przedstawić w formie powierzchni pomiędzy krzywą komfortu ciepl
nego Fangera a charakterystyką (prostą) amerykańskiej temperatury efektywnej (rys . l. l). Dyskom
fort niebezpieczny leży na prawo od linii granicznej wskaźnika amerykańskiej temperatury efek
tywnej . 

Na rysunku 1.2 przedstawiono krzywe komfortu cieplnego Fangera dla ludzi nie ubranych w ukła
dzie współrzędnych temperatury efektywnej ATE oraz wilgotności powietrza <jl. Parametrem krzy
wych jest wydatek energetyczny pracownika obejmujący wypoczynek, pracę lekką, umiarkowaną 
i ciężką. Podczas kreślenia tego wykresu poszczególne krzywe komfortu cieplnego Fangera zależ
ne od prędkości przepływu powietrza układały się w charakterystyczne wiązki zlewając się ze so
bą. Odchylenia temperatur efektywnych dla poszczególnych wiązek krzywych przy danej wilgot-
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ności względnej powietrza nie były większe od 5C:o. Stąd też, metodą aproksymacji , dla każdego 
wydatku energetycznego pracownika wyznaczono jedną prostą komfortu cieplnego niezależną od 
prędkości przepływu powietrza (rys. 1.2). Linie te (pogrubione) są odcinkami zawartymi pomiędzy 
wilgotnościami powietrza O< <1> < 100% dla następujących wydatków energetycznych M równych 
65, 100, 165 oraz 230 W/m2

. Na wykresie tym podobnie jak na rysunku 1.1 można przedstawić ob
szary dyskomfortu, jaki panuje w danym środowisku. Rysunek 1.3 przedstawia odcinek komfortu 
cieplnego dla wydatku energetycznego M = 165 W/m2 (praca umiarkowana) oraz prostą pionową 
stałej temperatury efektywnej amerykańskiej ATE = 28°C stanowiącą graniczną temperaturę efek
tywną dla bezpiecznej pracy ze względu na mikroklimat. Obszar na lewo od odcinka komfortu 
cieplnego stanowi dyskomfort występujący w środowiskach chłodnych , obszar pomiędzy odcin
kiem komfortu a prostą pionową temperatury efektywnej 28°C jest obszarem dyskomfortu ciepl
nego bezpiecznego dla zdrowia, natomiast obszar na prawo od linii temperatury efektywnej 28°C 
jest obszarem dyskomfortu cieplnego niebezpiecznego dla zdrowia. Wykresy przedstawione na ry
sunkach 1.2 i 1.3 są sporządzone przy założeniu, że temperatura powietrza jest równa temperaturze 
promieniowania otoczenia. 

lO 

5 

lO 15 20 
l 

25 

Komfort cieplny 

do 

Dyskomfort 
niebezpieczny 
dla zdrowia 

ts [0 C] 
l .. 

50 

Rys . 1.1. Obszar dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia w układzie współrzędnych (t" tw) 
dla M= 165 W/m2

, w= l m/s, ts== tn,., ludzi nie ubranych, niezaaklimatyzowanych 
FigUI·e 1.1. Area o f thermal discomfort safe for the health, in the system o f coordinates (ts, tw) 
for M= 165 W/m2

• w= l m/s, ts = tnr• not dressed people, not acclimatization 

Określenie stanu dyskomfortu cieplnego u człowieka , czyli wielkości obciążenia termicznego 
organizmu człowieka można przeprowadzić wprowadzając pojecie wskaźnika dyskomfortu ciepl
nego pracownika "8". 

Jeżeli w obszarze dyskomfortu cieplnego bezpiecznego umieścimy dowolny punkt A (rys. 1.1 
oraz 1.3) o określonych parametrach fizycznych powietrza oraz punkty B i C leżące, pierwszy na 
krzywej komfortu cieplnego Fangera dla tej samej prędkości i wilgotności powietrza co punkt A, 
a drugi na prostej granicznej temperatury efektywnej amerykańskiej przyjętej według wartości od-
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niesienia wskaźnika WBGT, to wskaźnik dyskomfortu cieplnego pracownika 8 (w skrócie wskaź

nik dyskomfortu 8) jest to stosunek odcinka AB do CB (rys. l. l oraz 1.3): 

O= AB (l. l ) 
C B' 

r·~ M=230 ]W/m2
] M=165 M=1 00 M=65 

100 
l l l l /,/ / 

h/ 
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l l l l 
80 l l l 

/ / 

60 .( 

l / 

l l; l 

i 
40 .;_ 

l 
l 
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20 t 
ATE ]0 C] 

o __.. 
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Rys. 1.2. Krzywe komfortu cieplnego Fangera w układzie współrzędnych temperatura efektywna 
amerykańska A TE i wilgotność względna powietrza<!> (ATE, <j>) w zal eżności od wydatku energetycznego 
Figure 1.2. Curves o f thermal comfort o f Fanger in the system o f coordinates American effective 
temperaturc ATE and the relative humidity o fair<!> (ATE, <j>) depending on lhe energy expense 
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Rys. 1.3. Obszar dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia w układzie wspólrzędnych (ATE. <l> l 
dla założeń M = 165 W/m2

, w= l m/s, t,= t,,, ludzi nie ubranych, niezaaklimatyzowanych 
Figut·e 1.3 . Area of thennal discomfort safe for the health, in the system of coordinates (ATE. <j>) 
for M = 165 W/m2

, w = l m/s, t,= tr.., not dressed people, not acclimatization 
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Z rysunku 1.3 wynika, że stosunek tych odcinków jest równy stosunkowi odpowiednich różnic 
temperatur efektywnych dla tej samej wilgotności powietrza, czyli: 

8 = ATEA- ATEkomf. 

A TE gran.- ATEkamf. 
(1.2) 

gdzie: ATEA- efektywna temperatura amerykańska występująca w środowisku A o znanych para
metrach fizycznych powietrza, odczytana z wykresu Yaglou, °C; ATEkomt. - efektywna tempe
ratura amerykańska określona dla parametrów fizycznych środowiska B, w których panują warunki 
komforu cieplnego, oc (temperaturę tę odczytujemy z wykresu Yaglou przyjmując parametry fizy
czne powietrza z wykresów komfortu cieplnego Fangera); ATEgran. - efektywna temperatura ame
rykańska graniczna, której wartość wyznaczona jest w zależności od wydatku energetycznego, 
stopnia aklimatyzacji pracownika i oporu cieplnego odzieży, oc. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest parametrem określającym wpływ warunków klimatycz
nych środowiska na samopoczucie pracownika oraz na cieplne bezpieczeństwo jego pracy. 

Jeżeli: 

- <O- środowisko odczuwane jest jako chłodne; 
- = O - komfort cieplny; 
- O < 8 < 0,2 - warunki klimatyczne korzystne; 

0,2 ~ 8 < 0,5- zadowalające warunki klimatyczne; 
- 0,5 :..; 8 < 0,8 - trudne warunki klimatyczne; 

0,8 :S 8 < l - bardzo trudne warunki klimatyczne; 
:.._:l- środowisko odczuwane jest jako zbyt cieple i dyskomfort jest niebezpieczny dla zdrowia. 
Wskaźnik dyskomfortu cieplnego zależy od parametrów fizycznych mikroklimatu, od wydatku 

energetycznego pracownika, czyli rodzaju i intensywności pracy, od sposobu ubrania oraz stopnia 
aklimatyzacji . Określa on liczbowo lub procentowo, jak bardzo warunki klimatyczne panujące w da
nym środowisku pracy różnią się od warunków klimatycznych komfortu cieplnego oraz od warun
ków klimatycznych granicznych pod względem bezpieczeństwa cieplnego. 

2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OBLICZEŃ 

Autorzy programu stanęli przed zadaniem stworzenia prostego w obsłudze i ogólnodostępnego pro
gramu, wspomagającego obliczenia wskaźnika dyskomfortu cieplnego z uwzględnieniem sposobu 
ubrania, wydatku energetycznego oraz aklimatyzacji człowieka. Dotychczasowe opracowania tego 
t..:matu miały postać nomogramów oraz tablic. W związku z tym opracowano algorytm kompute
rowy, pozwalający w znaczny sposób uprościć powyższe obliczenia. Na podstawie algorytmu pow
stał program Z.K.S. DELTA, którego autorami są Zbigniew i Krzysztof Słota. W efekcie tych dzia
łań stworzono program komputerowy, pozwalający obliczyć wskaźnik dyskomfortu cieplnego dla 
pracowników pracujących w różnych środowiskach, przedstawiający obszar lub przestrzeń kom
fortu cieplnego oraz, bezpiecznego lub niebezpiecznego dla zdrowia, dyskomfortu cieplnego. Prog
ram pozwala na dokonanie analizy efektów różnych sposobów poprawy warunków klimatycznych 
(obniżenie temperatury powietrza, zwiększenie prędkości przepływu powietrza, zmniejszenie wil
gotności względnej lub właściwej powietrza, obniżenie średniej temperatury promieniowania oto
czenia, zmniejszenie wydatku energetycznego oraz sposobu ubrania człowieka). Obsługa programu 
jest intuicyjna, a z doświadczenia autorów wynika, że student uczelni technicznej potrzebuje zaled
wie kilku minut na naukę jego obsługi. 
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Program został stworzony dla celów naukowo-badawczych, dydaktycznych, analizy warunków 
klimatycznych w miejscu pracy (praktyczne zastosowanie wskaźnika o) oraz badań eksperymen
talnych, na przykład w komorach klimatycznych, w wyrobiskach oraz komorach kopalń węgla i ru
dy miedzi. 

Program Z.K.S. DELTA jest dobrym narzędziem do skrócenia czasu potrzebnego na oblicze
nia, podwyższa ich dokładność (zwłaszcza, gdy musimy odczytywać dane z mało dokładnych wy
kresów) oraz pozwala zachować na nośniku elektronicznym wszystkie obliczenia, z których w łat
wy sposób można skorzystać w przyszłości. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż program 
oblicza wskaźnik dyskomfortu cieplnego o dla różnego sposobu ubrania Judzi i rodzaju wydatku 
energetycznego. Program wykonuje również wykresy, na których można analizować wszystkie wpro
wadzone i wyliczone parametry powietrza, wskaźnik dyskomfortu cieplnego o oraz ich wzajemne 
relacje. 

2.1. Korzystanie z programu 

Program Z.K.S. DELTA może zostać uruchomiony na każdym komputerze wyposażonym w sys
tem Windows 9x/NT/ME/2000/XP, Linux lub MAC OS X. Po uruchomieniu programu na ekranie 
widoczne jest "okno legowania", gdzie użytkownik podaje swoją nazwę i hasło, aby móc korzystać 
ze wszystkich funkcji programu. 

Po wyświetleniu okna głównego możemy przystąpić od razu do wykonywania obliczeń . 

p"""' 

ts -= l l ·c 
tw= 

,.. ·c 
w""; m/s 

p= hPa 

tpr = ·c 

Sposób ubrania 

Wydatek energetyczny 

Aklimatyzacja 

ts = 

tw~ 

w = 

p= 

tpr = 

Inny 

0.6 

Inny 

ioct 

- . 

-
25 ·c 
24 ·c 
0,5 m/s 

1025 hl"a 

·c 

·Osoba zaaklimatyzowana 

l Pornoc J 

WDC= -.- WDC= ·l, 

Warunki klimatyczne w oparciu o WDC 

Rys. 2.1. Okno główne programu 
Figure 2.1. Main windo w o f program 

Rys. 2.2. Wyniki obliczeń 
Figure 2.2. Results of calculations 

Poniżej przedstawiono przykład wyliczenia wskaźnika dyskomfortu cieplnego o dla następu
jących danych wejściowych: 
- temperatura mierzona termometrem suchym- ts = 25°C; 

temperatura mierzona termometrem wilgotnym- tw = 24°C; 
prędkość powietrza - w= 0,5 m/s; 
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- ciśnienie barometryczne- p= 1025 hPa; 
- temperatura promieniowania otoczenia nieznana-przyjmujemy tpr =ts; 
- sposób ubrania - cło = 0,6; 
- wydatek energetyczny człowieka- M= 180 W/m2

; 

- osoba dla której wykonujemy obliczeniajest pracownikiem zaaklimatyzowanym. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych możemy użyć przycisku "Oblicz" w celu wyznaczenia 

wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8 dla powyższych parametrów. W wyniku tego otrzymujemy na 
ekranie wyliczony wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 w postaci liczbowej oraz opis słowny wa
runków klimatycznych (rys. 2.2). 

Wszystkie wprowadzone dane oraz wyznaczony dla nich wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 
zostają także wyświetlone w oknie "wyników obliczeń" (rys. 2.3) . 

t .L 
f>~;;; - ,- ~;= zs ·t;;: 24 ~ó5-p= 1ozs tp;:25~~-ós p;;,~ 1só -i<ii=, woć~ ó:s4· 

Rys. 2.3. Okno wyników obliczeń 
Fig u re 2.3. Windowo f results o f calculations 

Przy wprowadzaniu innych niż predefiniowane wartości sposobu ubrania i wydatku energety
cznego człowieka możemy skorzystać z pomocy w postaci tabel z wartościami normowymi dla 
powyższych parametrów (rys. 2.4 i 2.5). W tym celu należy użyć przycisku ,,Pomoc" znajdującego 
się przy polu wprowadzania wartości innej niż predefiniowana w programie. 

Po wykonaniu obliczenia możemy przystąpić do wyznaczenia wskaźnika dyskomfortu cieplne
go 8 dla innych parametrów. Jeżeli przeprowadzamy serię pomiarową gdzie zmianie ulegają tylko 
niektóre parametry początkowe to nie ma konieczności wprowadzania wszystkich danych od no
wa. W takim przypadku wystarczy tylko przejść do pola z wartością, która ulega zmianie, wpisać 
nową i użyć przycisku "Oblicz". Wszystkie dane i wyniki obliczeń serii zostaną zapisane jako ko
lejne pomiary w oknie "wyników obliczeń". Jeśli chcemy zacząć wszystkie obliczenia od nowa, to 
z menu "Flik" wybieramy opcję "Nowy Projekt". 

Dla serii pomiarowej możemy wykonać wykresy temperatury termometru suchego, wilgotnego, 
temperatury promieniowania oraz wskaźnika dyskomfortu cieplnego d (rys. 2.6 i 2.7) . Wystarczy 
z menu "Obliczenia" wybrać opcję "Wykres temperatur" lub "Wykres WDC". 

Wszystkie wprowadzone parametry oraz wyniki obliczeń można zachować w postaci pliku teksto
wego. W tym celu wystarczy z menu ,,Flik" wybrać opcję ,Zapisz Projekt". W tym menu znajduje 
się również możliwość wydrukowania wszystkich parametrów ("Wydruk obliczeń"), ustawienia pa
rametrów wydruku ("Ustawienia drukarki"), otwarcia zapisanych wcześniej danych ("Otwórz pro
jekt"), rozpoczęcia nowej serii obliczeń ("Nowy Projekt") oraz wyjście z programu ("Wyjście"). 

Program w zależności od wybranego sposobu ubrania człowieka wyświetla obrazek pokazujący 
odpowiednią figurkę górnika (rys. 2.8). Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania tego obrazu. 
W tym celu należy w menu "Ustawienia" wyłączyć opcję "Pokaż grafikę" . 
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Klasa 

l . Wypoccynek 

2 . Małyprzyrost 
mtt~olamu (pr~a 

lekka) 

J. UnUukow~y 
pJ"ZYXXStmetabol.imro 
(pnca umiukow'.uu.) 

4 . Duży pnyrnrt 
metabolizml(prac:a 

ciężka) 

5. E<nb> .ky 
prz:".f'10~1 tnel.lhoh:z:rru 
(praca bard%o ciężka) 

.J&f!l~~ •• !.' 

Klasyfikacja poziomów metabolizmu (zgodnie z PN-85/N-080 11) 
Wutosc~ 

ZaJu't!s przyTOstu zastosowaltla 
metaholizmuM przy 
w odnies~ni1.1 oblic2lllnil 
do jodr."tki ;,..w.." Przykłady 

powierzdmi Jk6ty n!::~ 

W/m: W/m: 

M565 65 

65 <M:5130 100 

130 <M:5200 165 

200<M:5260 230 

M>260 290 

Swobodna pozycja siedz.ąca : 
- l@kkapr~alfC%lU. (pa.uUa ręc::me, paani.e na nwzyxue, ty5owa.me, ~:z:ycie, księgowanie), 

• proca dłoni i rł,k (drobnymi ~dmmi sb:llankirtu i śhls.uskinU. kort rola, ~zeniP.: 
el.trntnlów hlh sariowanit lekkich m.Jierul5w), 

• pr&earąk inó,(prow~nie pojazdu wwarunltach~h.OPE:IOWwił pedalem) . 
Po:ryocJastoj~.a.; 

wiercenie hl.b toczenie małych sztuk, frezowanie, U27Najurie, skręc.utie drobnej annatwy u 
pomoc .lW"Ztd:zJ. okft'a.ft c~1Ue ~dkoi.sB._~kmllt 

Praca wykonywana dłońmi lub rękun.i u.apięciemmięśni(wbij.uti~, uapebu.uUe) ; 
- praca r~ inO; ( manewrcwanie CltZ.UÓWk<\ na pW:u budowy Alb c~uciJtiem) 

• pncu~ i korpusu (puca wykonywm.l zaponoC\ młoh. pnl\ll'tt.Uyc:zm&a, ł.v:zelUQ 

pojutlów, tyl1kowani.t, nu:upulawanie małerialunio średnim c~. p~lezu.e, rAdletu.t, 
"Zh:ierutie owo«tw i/lubi jarzyn. Popycluni.t lub claznił:de lekkioch W'Ó2l!ÓW Alb t~zek, c~ 

mme z prfdkoicią, od 3,5 do 5,5.Jcm.lh, kucie m.eclwuc:me . 

Imeruywna pra.carąk ikotpUSU: transportowanie c:~.ężkich ma1erial:5w, s:zuflowar.ie, prac• 
u ponccil młot;~., slnlł;:.mit hlb piłowanle, szlifow.will, l'ZIII:żbilnie twudtgo dnwm, 

koszenie ręc:zne , kopanie, cl-ohnie z Pl'tdkościąod5 .5do 1 kmJh. 
Popych.mie Alb c~cie mocno obci..vz.:oneto lfCZlterP wOzh lub ta.czek, wyjmowani.!: 

odlewów z fonny, uklad.uU.e bloków betol'OW'fth 

B.:dzo illteruywna praca wykonywana w tempie bliskim. maksynWrumlll, p1ae:a za 
pomoqsifkLery sznfli. webodz.nie po sc:hod-.c:Ą pxkylni lub dr.JJini.t, s:t:ybl:if 

c:hod:z:enit m.alymi k»kami. b~,w. c:hobnie z pręd.kW.ią pcr.vy:t;ej 1 kmlh. 

Rys. 2.4. Okno z wartościami normowymi wydatków energetycznych 
Figure 2.4. Window with norm valuc of energy expenses 
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Izolacyjność termiczna typowych kombinaqi części garderoby (wg PN-EN 12515) 

Od zież robocu 

:=ilipy, kom mezon, skarpety, but 
._-lipy, k""'zu a,spodn1e skar et IJ· 

:::ihpy, koszula, kombinezon, skarpety, but 
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Bielizna z krótkmi ręk awami i noqawk n kurtka c1e lochranna i s o dnie skat e\y, buty 
Biehznaz krótkimi rekawam1 1 no awkam1,kosz . bluza. kurtkacie ochronna i~odme skar el . b..!:!!r. 

B1ei1zna z krótkimi rękawamil nogallii<~dnie bluza. kurtka Cleplochronna,skar e\y, bliy 

81elizna z król: km• ręk awam• 1 nogav.karm, koszula, spodtle , bluza, kurtka pikowana 1 spodme z podwyzszonym przodem, skarpet , but 
Bielizna z krótkf'ni rękawami i noga"w~~kami. koszul a, spodnie, bluza. kurtka pikowana i spodnie z podwyZszonym przodem. skarpaty , buty, 

cz_!E!<a~kaWice 
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Rys. 2.5 . Okno z wartościami normowymi clo (rodzaju ubioru) 
Figure 2.5. Window with norm value o f clo (o f kind o f clothing) 
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Rys. 2.6. Okno wykresu temperatur Rys. 2.7. Okno wykresu wskaźnika 8 
Figure 2.6. Windo w o f the graph o f temperatures Figure 2.7. Window of the graph ofindicator 8 

O cło- dla ludzi 
nie ubranych 

0,5 cło -dla ludzi 
obnażonych do pasa 

l cło -dla ludzi 
ubranych 

Rys. 2.8. Obrazy symbolizujące różne sposoby ubrania (wartość cło) 
Figure 2.8. Different ways symbolizing insults o f dressing (value o f cło) 

2.2. OZNACZENIA I JEDNOSTKI UŻYTE W PROGRAMIE 

Inna niż predefinio~ 
wana wartość clo 

Wszelkie dane poza zakresem obliczeniowym programu spowodują konieczność ponownego wpro
wadzenia danych obliczeniowych. Program po prostu nie wykona obliczeń, co zasygnalizuje odpo~ 
wiednim komunikatem ze wskazaniem na prawdopodobną przyczynę błędu . Należy szczególnie 
zwrócić uwagę na wymiar podawanych jednostek, który musi być zgodny z podanymi poniżej in
formacjami i wyświetlanymi komunikatami w programie. Ponadto należy pamiętać, aby dane dzie
siętne były podawane po przecinku, a nie po kropce~ naj lepiej przy podawaniu danych wejścio
wych korzystać z klawiatury numerycznej ~ w tym programie jest ona naprawdę szybsza i porę
czniejsza, a ponadto wyeliminuje błędy związane ze złym podaniem danych z wartościami dziesięt

nymi. 
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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 "ts"- podawana w zakresie od -20 do 

+50°C; 
- temperatura powietrza mierzona na termometrze wilgotnym "tw" - podawana w zakresie od -20 

do +50°C; 
- temperatura promieniowania otoczenia "tpr"- podawana w zakresie od -20 do +50°C; 
- prędkość przepływu powietrza "w"- podawana w zakresie od O do 12m/s; 

sposób ubrania człowieka "cloth" - przyjmowany odpowiednio O cło dla ludzi nie ubranych. 
0,5 clo dla ludzi obnażonych do pasa i l clo dla ludzi ubranych, lub zadany przez użytkownika 
w zakresie od O do 2,55 clo; 

- wydatek energetyczny człowieka ,,M" - przyjmowany odpowiednio 65 W/m2 dla odpoczynku, 
100 W/m2 dla pracy lekkiej, 165 W/m2 dla pracy umiarkowanej i 230 W/m2 dla pracy ciężkiej, 
lub zadany przez użytkownika w zakresie od 65 do 300 W/m2

; 

- aklimatyzacja człowieka w danym środowisku pracy "A" - przyjmowana odpowiednio O dla 
ludzi niezaaklimatyzowanych i l dl a ludzi zaaklimatyzowanych; 

- wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 "WDC"- podawany w jednostkach bezwymiarowych. 

PODSUMOW ANIE 

Problem bezpieczeństwa pracy w środowiskach ciepłych i gorących, do jakich zalicza się między 
innymi przodki i wyrobiska w kopalniach głębokich jest zagadnieniem bardzo ważnym. Wystąpiły 
już w polskich kopalniach tragiczne w skutkach wypadki udaru cieplnego u górników i ratowników 
górniczych. Występują zdarzenia złego samopoczucia lub osłabienia w skutek stresu cieplnego. 
Aktualne normy klimatyczne obowiązujące w polskich kopalniach nie są bezpieczne dla środowisk 
o wysokiej wilgotności względnej powietrza oraz małej prędkości jego przepływu. Celem pracy 
autorów artykułu jest analiza bezpieczeństwa klimatycznego pracownika, oparta o wskaźnik dys
komfortu cieplnego 8 (delta). Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym wszystkie czynniki 
wpływające na warunki klimatyczne w środowisku, do których należą: parametry klimatu, pręd
kość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowania otoczenia, wydatek energetyczny 
pracownika, ubiór i aklimatyzacj a. Z napisanym i przetestowanym nowoczesnym programem kom
puterowym można szybko wyznaczać wskaźnik dyskomfortu cieplnego, co może przyczynić się 
również do późniejszego opracowania i zaproponowania nowych norm klimatycznych w górnic
twie oraz propozycji podziału środowisk górniczych na klasy w zależności od wartości wskaźnika 
dyskomfortu cieplnego. Komputerowa analiza warunków klimatycznych może przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa termicznego górników w kopalniach. 
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Computer Aiding Calculating the Indicator of Thermal Discomfort 

A indicator of thermal discomfort was described in the article. On the base of graphs, nomogram~ 
and mathematical equations were created appropriate algorithm. The algorithm served for writing 
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a computer program Z.K.S . DELT A. V al ue of the indicator of thermal discomfort and the descrip
tion of climatic conditions are results generated by a computer program. It is possible on the base 
of received conclusions to describe the level of the thermal safety miners. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Wacławik 
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STRESZCZENIE: Opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej "Komputerowy system wspoma
gający zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych" umożliwia między innymi 
wprowadzenie, modyfikowanie, przeglądanie, analizowanie itd. szczegółowych danych dotyczących 
parametrów technicznych górniczych wyciągów szybowych eksploatowanych w polskich kopalniach 
węgla kamiennego, rud miedzi i innych minerałów oraz danych rzeczoznawców, instytucji i produ
centów. W wykładzie przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji na temat zasobów rzeczo
wych, instytucjonalnych i osobowych wprowadzanych do bazy danych , tworzonej wspólnie z Wyż
szym Urzędem Górniczym. Ankiety ("Karta Górniczego Wyciągu Szybowego", "Ankieta Organi
zacji Pracy Górniczego Wyciągu Szybowego" oraz "Karta Organizacj i Związanych z Górniczymi 
Wyciągami Szybowymi") zostały skonstruowane tak, by na ich podstawie można było w sposób 
efektywny i skuteczny wprowadzać oraz analizować dane w komputerowym systemie informacyj
nym. Dostęp do zasobów bazy danych o górniczych wyciągach szybowych jest możliwy nie tylko 
z wykorzystaniem konsoli, utworzonej w środowisku Borland Defphi 7 Studio Professional, ale rów
nież z poziomu przeglądarek internetowych. Takie rozwiązanie jest zgodne z założeniami strategii 
informatyzacji Polski oraz programu e-Europa 2005. Wyżej wymieniony system komputerowy jest 
chronionym rozwiązaniem AGH typu know-how. 

SŁOWA KLUCZOWE: Baza danych, górnicze wyciągi szybowe, zarządzanie bezpieczeństwem 

l . INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

W polskich kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i innych minerałów od kilkunastu lat po
garsza się stan techniczny obudów szybowych, wież, zbrojenia szybowego itd. Pogarszają się też 
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warunki pracy lin wyciągowych (nośnych, wyrównawczych i prowadniczych). zawiesi linowych, 
naczyń i innych elementów górniczych wyciągów szybowych. 

Wymienione czynniki i zjawiska przyczyniają się nie tylko do wzrostu kosztów transportu pio
nowego i obniżenia zdolności wydobywczych szybów, ale również zwiększają ryzyko zawodowe 
osób obsługujących górnicze wyciągi szybowe. Szerzej na ten temat napisał profesor Józef Hansel 
w pracy pt. "Aktualne problemy transportu pionowego w polskich kopalniach węgla kamiennego, 
rud miedzi i innych minerałów", zamieszczonej w materiałach tej Szkoły. 

Celowość tworzenia komputerowego systemu zarządzania bezpieczeństwem górniczych wycią
gów szybowych, który jest przedmiotem tego wykładu, wynika z powyższych informacji rozwinię
tych w ww. publikacji. zaś konieczność -z ustaJe(! .,Komisji powolanej przez Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności awarii górniczego wyciągu szybowego 
szybu "Bolesław" zaistniałej w dniu 22 marca 2003 roku w Bytomiu". 

W odniesieniu do zaplecza naukowo-badawczego Komisja sformułowała, między innymi, dwa 
podane poniżej wnioski : 
l. "Konieczne jest zidentyfikowanie urządze(J transportu pionowego, których ryzyko awarii prze

kracza poziom akceptowany współczesnymi standardami bezpieczeństwa". 
2. "W celu zintegrowania działa(! profilaktycznych, zmierzających do zmniejszenia ryzyka zawo

dowego użytkowania górniczych wyciągów szybowych, należy na bazie ujednoliconej specyfi
kacji technicznej eksploatowanych instalacji wyciągowych wdrożyć w skali kraju system zarzą
dzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych oparty na rzeczowych i organizacyj
nych zasobach specjalistycznego nadzoru". 
Prezentowany komputerowy systemjest wynikiem dwóch projektów badawczych: 

l. KBN nr 8 Tl2A 024 pt. "Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwa
nia górniczych wyciągów szybowych", który był realizowany w latach 2001-2003 w Katedrze 
Transportu Linowego pod kierunkiem profesora Józefa Hansela. 

2. MNiSzW nr 4 T 12A 016 29 pt. "Opracowanie metodyki kształtowania bezpieczeństwa tran
sportu pionowego w polskich kopalniach węgla kamiennego", którego finansowanie rozpoczęło 
się we wrześniu 2005 roku, a termin zakończenia przewidziano na drugą połowę 2007 roku, kie
rownikiem tego projektu jest również profesor Józef Hansel. 
.,Komputerowy system zarządzania bezpieczei'Istwem górniczych wyciągów szybowych", które

go twórcami są autorzy tego wykładu, jest chronionym rozwiązaniem Akademii Górniczo-Hutni
czej typu know-lzow nr RN-wlp-118112004, zarejestrowanym w dniu 23.04.2004 roku. 

2. OKREŚLENIE CELU, ZAKRESU I SPOSOBU IMPLEMENT ACJI 
SYSTEMU KOMFUTEROWEGO Z BAZĄ DANYCH 
O GÓRNICZYCH WYCIĄGACH SZYBOWYCH 

Celem ogólnym komputerowego systemu informacyjnego z bazą danych o górniczych wyciągach 
szybowych jest wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych eks
ploatowanych w Polsce. 

Po analizie rodzaju, ilości i złożoności danych, które miały znaleźć się w bazie systemu infor
macyjnego oraz określeniu operacji, które miały być na nich wykonywane, opracowano ankiety przed
stawione w kolejnych punktach tego wykładu. Pozwalają one na pozyskiwanie informacji szczegó
łowych na temat zasobów [2]: 
- rzeczowych (górniczych wyciągów szybowych); 
- instytucjonalnych (zakładów górniczych, innych zainteresowanych instytucji, producentów wy-

ciągów szybowych i ich elementów itd .); oraz 
- ludzkich (pracowników zakładów górniczych, rzeczoznawcy itd .) krajowego systemu zarządza

nia bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych. 
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Istotną część zasobów systemu zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych 
stanowią również zasoby informacyjne, w tym akty prawne. 

Założono bowiem, że budowany system będzie ściśle związany z: 
- państwowym nadzorem bezpieczeństwa; 

polskim i europejskim systemem prawnym; 
polskim i europejskim systemem normalizacyjnym. 
W latach 200 1-2006 zostało opracowanych lub włączonych do nltszego systemu prawnego po

nad sto aktów prawnych i kilka tysięcy norm europejskich związanych z bezpieczeństwem techni
ki, powstały nowe organizacje, np. Polskie Centrum Akredytacji. W tym czasie rozwinięto Interne
towy System Informacji Prawnej ISIP isip.sejm.gov.pl, w którym zamieszczane są (w postaci elek
tronicznej) teksty ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Mo
nitorze Polskim. W ISIP można znaleźć Obwieszczenia Prezesa Folskiego Komitetu Normalizacyj
nego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia itd. 

Biorąc te fakty pod uwagę autorzy wykładu uznali za stosowne wzorowanie tworzonego syste
mu komputerowego na założeniach Planu Informatyzacji Państwa oraz programu e-Europa 2005 [l ]. 

3. POZYSKIWANIE ZASOBÓW DO BAZY DANYCH 
O GÓRNICZYCH WYCIĄGACH SZYBOWYCH 

3.1. Karta górniczego wyciągu szybowego 

W celu zidentyfikowania poszczególnych elementów górniczego wyciągu szybowego o każdym 
zebrano niezbędne informacje, umożliwiające rozpoznanie cech konstrukcyjnych , określenie funk
cji oraz parametrów eksploatacyjnych, a także warunków usytuowania w szybie. 

Dla zachowania ujednoliconego charakteru danych, opracowano wzór ankiety, tzw. "Kartę Gór
niczego Wyciągu Szybowego", uwzględniającą wszystkie rodzaje urządze1'1 transportu pionowego 
polskich zakładów górniczych. "Karta Górniczego Wyciągu Szybowego" identyfikuje wyciągi szy
bowe, których budowa nie spełnia współczesnych standardów bezpieczeństwa zdefiniowanych 
warunkami technicznymi budowy, ustalonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach [2]. 

Ogółem określony górniczy wyciąg szybowy może być opisany za pomocą ponad 200 informa
cji . Poniżej zamieszczono jedynie kilka pierwszym stron "Karty Górniczego Wyciągu Szybowego". 

Wzór .,Karty Górniczego Wyciągu Szybowego" (fragmenty) 

l Miejscowość l DzieJ\- Miesiąc- Rok 

KARTA GÓRNICZEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO 

I . Zakład gómiczv 

2. Nazwa szvbu/szybika 

3. Przedział 

4 Parametrv ruclzu 
Pr~dkość ciągnienia urobku [m/s] 
Pr~dkość transportu materiałów [m/s] 
Prędkość opuszczania nadwagi [m/s] 
Prędkość jazdy ludzi [mis] 
Sila statyczna w jednej linie nośnej [kNl 
Dopuszczalna nadwaga fkN] 
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5 M aszvna wvcia.~mva 
K/2L/4L/ B /BB/BOB 

Zrąb 

Znak lub L dz. dopuszczenia 
Proelucent 

A. Napęd 
l Typ/oznaczenie/opis 

Silnik 

Elektryczny prądu stałego 

Typ 
Moc [kW] 
Prąd [A] 
Nap ięc i e [V] 
Prędkość obrotowa [obr./min] 
Napięcie wzbudzenia [V] 
Prąd wzbudzenia [A] 
Producen t 

Przek ł adnia 

Typ 
Prze lożen i e 

Producent 

B. Regulatorjazdy 
Typ/oznaczcnie/opis 
Znak lub L dz. dopuszczenia 
Producent 

C Hamulec 
Tarczowy 

Typ/oznaczenie 
Znak lub L dz. dopuszczenia 
Producent 

Siłownik 

Bębnowy 

Typ/oznaczenie/opis 
Znak lub L dz. dopuszczenia 
Producent 

-D. Zespól sTerowania hamulca 
[ Typ/oznaczcnie/opis 
l Znak lub L dz. dopuszczenia 
[ Producent 

E. Ok/adzma hamulcowa 
'l'yjJ!oznaczcnic 
Materiał 

Znak lub L dz. dopuszczenia 
Producent 

F W ki d Y . a Zllla iTIODędni 

Typ/oznaczenie 
Materi al 
Znak lub L dz. dopuszczenia 
Producent 

l Wieża l Poziom [m] 

l 

Elektryczny prąd u przemiennego Elektryczny prądu przemiennego 
asynchroniczny svnchroniczny 
Typ 

Typ 
Moc [kW] 
Prąd stojana [A] 

Moc [kW] 

Napi ęcie stojana [V] 
Prąd stojana [A] 

Częstotliwość [Hz] 
Napięcie stojana [V] 

Prąd wirnika [A] 
Częstotl iwość [Hz] 

Napięci e wirn ika [V] 
Prąd wzbudzenia [AJ 

Cos q> 
Napięcie wzbudzenia [V] 

Prędkość obrotowa [obr./min] 
Prędkość obrotowa [obr./min] 

Producent 
Producent 

l 
l 
l 

l Typ/oznaczenie 
Znak dopuszczenia 
Producent 
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3.2. Ankieta organizacji pracy górniczego wyciągu szybowego 

Postępując analogicznie jak w przypadku identyfikacji konstrukcji, funkcji i parametrów eksploata
cyjnych górniczych wyciągów szybowych, opracowano wzór "Ankiety Organizacji Pracy Górnicze
go Wyciągu Szybowego" [2]. Ankieta ta umożliwia zakwalifikowanie każdego wyciągu szybowe
go do odpowiedniej klasy, identyfikuje wielkość, charakter funkcji oraz potencjalne i rzeczywiste 
zdolności transportowe. 

Ujednolicona forma danych w ankiecie, zgodna z obowiązującą nomenklaturą przepisów Prawa 
geologicznego i górniczego, umożliwia jednoznaczne określenie organizacji pracy poszczególnych 
elementów systemu, ujętych w zestawieniu eksploatowanych wyciągów szybowych . 

Zebrane informacje są również umieszczane w bazie danych systemu komputerowego wspoma
gającego system zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych. 

Wzór "Ankiely Organizacji Pracy Górniczego Wyciągu Szybowego" 

l Miejscowość l Data 

ANKIETA ORGANIZACJI PRACY GÓRNICZEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO 

l. Zakład Gómiczv 

2. Nazwa s;:.ybulszybika 

3. P rzedzial 

4 Budowa 
Rok Zakończenia budowy Oddania do ruchu 
Rury szybowej 
Ostatecznej wieży szybowej 
Zbrojenia szyboweao 
Maszyny w_ycl~owej 

5. Wie lk k b * ość i /im ·cja wvciągu szv owego· 
Wydobycie urobku 

Duży Jazda ludzi 
Transport materiałów 
Wydobycie urobku 

Średni Jazda ludzi 
Transport materiałów 
W_ydo))y_cie urobku 

Mały Jazda ludzi 
Transport materiałów 

Awaryjno-rewizyjny_ 
Ratownic~ Pornocniczy 
Mały_ w_yci<jg_ materiałowy_ 
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l [Mgigodz.] l 
9b) Wvdajność rzec~vwista 

II. Zbiorniki wyrównawcze przyszybowe 
li a) Pndszvbia 

l Poziom [m] l Pojemność [Mg] 

li b) Nad.rzvbie 
l Pojcmność [Mg] 

12. Modnnizacia wvcią 'U szvbowe~o (rok, zakres, inne istotne il!formacje)* 

Planowanei O is: 

*wybraną pozycję proszę zaznaczyć znakiem X 

4. KOMPUTEROWY SYSTEM INFORMACYJNY Z BAZĄ DANYCH 
O GÓRNICZYCH WYCIĄGACH SZYBOWYCH 

4.1. Zastosowane rozwiązania pro g ramistyczne 

Opracowany system komputerowy umożliwia m.in. wprowadzanie, modyfikowanie, przeglądanie, 
analizowanie, itp. danych dotyczących zasobów rzeczowych, instytucjonalnych oraz ludzkich krajo
wego systemu zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych [l]. 

Istotną część zasobów systemu zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych 
stanowią zasoby informacyjne, w tym akty prawne. Ze względu na ich ilość, objętość i strukturę 
autorzy proponują dostęp do tych zasobów poprzez połączenie z Internetowym Systemem Infor
macji Prawnej isip.sejm.gov.pl . 

Jako oprogramowanie zarządzające danymi (tzw. silnik bazy danych) zastosowano Microsoft 
SQL Server 2000 (Relational Database Management and Analysis System). MS SQL Server 2000 
jest rozwiązaniem wygodnym w użyciu, wyposażonym standardowo w kilka narzędzi wspomaga
jących projektowanie i obsługę bazy danych. 

Program do wprowadzania i przeglądania danych (tzw. konsola) został stworzony za pomocą 
środowiska Borland Defphi 7 Studio Professional. Jest to środowisko typu RAD (Rapid Applica
tion Development), umożliwiające sprawną budowę tego typu aplikacji. Opracowane oprogramo
wanie może zostać uruchomione na komputerze klasy IBM PC, pracującym pod kontrolą systemu 
operacyjnego MS Windows XP, NT, 2000, 2003 , itp. 

Dzięki wykorzystaniu ww. oprogramowania: 
stworzono podstawowe wewnętrzne mechanizmy sprawdzania poprawności wprowadzanych da
nych; 

- możliwa jest aktualizacja systemu poprzez wprowadzanie i modyfikowanie danych; 
możliwajest rozbudowa (dodawanie nowych modułów) systemu; 
możliwe jest przeglądanie i przeszukiwanie zasobów systemu; 
możliwe jest tworzenie zapytań do bazy danych, itp. 
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Dodatkowe oprogramowanie stworzone przez współautorów wykładu umożliwia : 

konwersję bazy danych na format języka HTML (HyperText Markup Language), stosowanego 
do tworzenia stron internetowych; 
umieszczanie informacji przechowywanych w relacyjnej bazie danych na serwerze WWW oraz 
ich publikację w sieci Internet. 
Zapis w formacie HTML zapewnia proste korzystanie z zasobów systemu na każdym typie kom

putera oraz wykorzystywanie możliwości sieci Internet. Takie rozwiązanie jest zgodne z założe
niami strategii informatyzacji Folski oraz programu e-Europa 2005. 

4.2. Wprowadzanie i modyfikowanie danych 

Dane dotyczące zasobów krajowego systemu zarządzania bezpiecze1'lstwem górniczych wyciągów 
szybowych mogą być wprowadzane do systemu komputerowego i modyfikowane przez administra
tora z wykorzystaniem konsoli, utworzonej w środowisku Borland Deiphi 7 Studio Professional. 

Po podłączeniu się do systemu administrator ma dostęp do Bkna, umożliwiającego aktualizację 
bazy danych zasobów: 

rzeczowych (górniczych wyciągów szybowych); 
instytucjonalnych (zakładów górniczych, innych zainteresowanych instytucji, producentów wy
ciągów szybowych i ich elementów itd.); oraz: 
ludzkich (pracowników zakładów górniczych, rzeczoznawców itd .). 
Najbardziej rozbudowaną część systemu komputerowego stanowi baza danych dotyczących gór

niczych wyciągów szybowych. Administrator ma do dyspozycji ponad 25 zakładek, z wykorzysta
niem których, może przełączać się między kartami i wprowadzać szczegółowe dane pozyskane za 
pomocą "Ankiet Organizacji Pracy Górniczego Wyciągu Szybowego" oraz "Kart Górniczego Wy
ciągu Szybowego" (rys. l). 

Odstępstw,, od IHZeplsow l Niezyodnosci z wymaganiami technicznymi j 

Osoby akceptuj.1ce·wypelniaj.1cc k •11tę wyci.19u szybowego l Rysunki l 
Wieź n WYCI•!90W<1 g l owi c,, szybik.1j Szyb ! Poziomy) Rqpie l Ew.lkuacJa J 

liny J z.,wieszenia) Sygn.1lizacja szybowa l <;yg11<11izacj<1 r wizji l 
Budowa. wieikose i kl«sa l Najniższy poziom, czas p1<1 cy. liczba cykli l 
Zb iomiki wy1ownawcze pizyszybowe l Modemizacj.1 wyci.1911l 

Wykh1dzin<1 l i nopędni Kol« lin owe i odciskow ! N.1czynie A l N,, czyni~ B 
Dane ogolne j Pm«melly 111 chu r.t.1szy11 .1 wyc1 ,1gow.1 l Na1•ęd j Hamulce l 

Maszyny wyci.1<JOWe. 

J Excel i WonJI~ Z.1pisz j 

~~J k d 

- S500/2x3600 

rotlz~j pozi•Hn l IIW<lUi j 

.ill ~ 
0od,1j \llls) L Modyfikuj (E11ter) 1 .. Usu1·1 (Oelf l 

Rys. l. Konsola: okno do wprowadzania i modyfikacji danych 
dotyczących wyciągów szybowych, karta "Maszyna wyciągowa" 

]Js111i 

Figure I. Console: winder data inputting and editing window, "Mine winder" shect 

W części bazy zawierającej zasoby instytucjonalne umieszczono dane podstawowe na temat za
kładów górniczych, innych organizacji stanowiących elementy krajowego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem wyciągów szybowych oraz producentów wyciągów szybowych i ich elementów. 
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Zasoby ludzkie systemu są w znacznym stopniu znane, lecz dane personalne mogą być wpro
wadzane do bazy i udostępniane dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanych osób, ze 
względu na obowiązywanie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 
Część potrzebnych podpisów została zebrana z wykorzystaniem "Karty Organizacji Związanych 
z Górniczymi Wyciągami Szybowymi". 

!oo9in 1 Wyci.19i ~zyhowe ! Instytucje\ !!lytkownicy ł!TML 1 

Genetu] bazę 

Parametry ruchu 

Prędkość ciągnienia urobku [m/s]: 7.5 
Prędkość transporru materiałów [m/s]: 7.5 
Prędkość opuszczania nadwagi [m/s]: 4 
Pr·ędkość jazdy ludzi [m/s]: 7.5 
Siła statyczna w jednej linie nośnej [kN]: 206.16 

l « !ł·lck l Re h esh J ~ 
_J 

Rys 2. Konsola: karta do konwersji bazy danych do formatu HTML 
oraz do przeglądania bazy w tym formacie 
Figure 2. Console: window fo r converting the database in to the HTML format 
and viewing it in this format 

4.3. Przeglqdwzie da11ych 

W celu ułatwienia przeglądania tak wprowadzanych i modyfikowanych danych współautorzy wy
kładu opracowali program konwertujący bazę danych systemu do formatu HTML. Po każdej mo
dyfikacj i administrator może dokonać takiej konwersji, korzystając z zakładki HTML i przycisku 
"Generuj bazę" (rys. 2) . Takie rozwiązanie jest zgodne z założeniami strategii informatyzacji Fol
ski oraz programu e-Europa 2005. 
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A Computer System Containing a Database 
of Mine Winders in Operation in Poland 

Created in AGH - University of Science and Technology computerised database and information 
system supporting the mine hoist safety management is presented in the paper. The computer system 
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allows for downloading, modification, browsing and analysis of detailed information about the mi
neshaft components exploiting in Polish mines, Operating conditions and the data relating to experts, 
institutions and manufacturers. 

The questionnaires forms used to obtain the information about materiał, companies' and human 
resomces of the database created in cooperation with State Mining Authority are shown. These ques
tionnaires (Hoist Chart, Hoist Operation Chart, Hoist-Linked Organisation Chart) are formulated such 
that they could be effectively used to download and analyse the data available in the computerised 
information system. 

Database resources are accessible not only by the application created in Borland Deiphi 7 Studio 
Professional, but also via Internet browsers. This solution reflects the main goals of the nation-wide 
campaign to introduce computer methods in Poland and of the programme e-Europe 2005 . 

Know-how concerning computerised database and information system is the property of AGH 
- University of Science and Technology in Cracow. 

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSzW nr 4 Tl2A 
016 29 pt. "Opracowanie metodyki kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich 
kopalniach węgla kamiennego". 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

Program projektowania wentylacji lutniowej 
z uwzględnieniem oceny i doboru warunków klimatycznych 

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Marek Borowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
Katedra Górnictwa ?odziemnego, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono program komputerowy AGHWEN-3 .1 umożliwiają
cy projektowanie wentylacji lutniowej . Algorytm obliczeń umożliwia obliczanie ilości powietrza 
dopływającego do przodka wyrobiska oraz parametrów pracy wentylatora lutniowego dla lutniocią
gów nieszczelnych dla wentylacji ssącej, tłoczącej i kombinowanej. Uwzględniając wymianę masy 
i energii pomiędzy powietrzem w lutniociągu a powietrzem w wyrobisku możliwe było określenie 
warunków klimatycznych w wyrobisku. Warunki klimatyczne określa rozkład temperatury i wilgo
tności powietrza wzdłuż wyrobiska. Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń z wykorzysta
ni_~m chłodnic powietrza. Na podstawie kilku przykładów przedstawiono możliwości wykorzysta
nia programu AGHWEN-3.1 przy projektowaniu instalacji lutniowej i prognozowaniu warunków 
klimatycznych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja lutniowa, warunki klimatyczne 

l. WSTĘP 

Dla drążonych wyrobisk podziemnych o długości ponad 50 m wykonany musi być projekt wen
tylacji odrębnej. Projekt wentylacji określa rodzaj i sposób zabudowy lutniociągów, wentylatorów 
lutniowych oraz pozostałych elementów wentylacji lutniowej. Wykorzystuje się system wentylacji 
ssącej, tłoczącej lub kombinowanej [9], [11]. 

Projektowanie wentylacji odrębnej sprowadza się do obliczenia wymaganej ilości powietrza 
w przodku wyrobiska dla jego maksymalnego wybiegu, a następnie doboru lutniociągu z wentyla
torem lutniowym [1], [10]. 

Strumień powietrza, jaki należy doprowadzić do przodka winien w zasadzie zapewnić pracują
cej załodze odpowiedni komfort zdeterminowany składem chemicznym, temperaturą, wilgotnością 
i prędkością przepływu powietrza. W praktyce chodzi o rozrzedzenie do wartości dopuszczalnych 
gazów tworzących się podczas drążenia wyrobiska podziemnego (bądź też wydzielających się z gó
rotworu) oraz ich usunięcie w żądanym okresie czasu. Z uwagi na coraz większą głębokość pro
wadzenia robót górniczych znaczenia nabiera również prognoza temperatury i wilgotności w wyro
bisku oraz dobór urządzeń chłodniczych. Systemy możliwych rozwiązań projektowych wentylacji 
odrębnej są ogólnie znane i szczegółowo opisane są między innymi w pracach [1], [9], [11], [12]. 

Lutniociągi kopalniane z uwagi na swą budowę i długość charakteryzują się nieszczelnościami 
powstającymi najczęściej przy łączeniu poszczególnych lutni, co powoduje ucieczki powietrza. Wy
znaczenie wielkości ucieczek powietrza dla danego lutniociągu jest zasadniczym celem projekto
wania wentylacji odrębnej. Znane są różne metody obliczania wielkości ucieczek powietrza w lut-
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niociągach [1], [2], [5]. W programie komputerowym AGHWEN-3.1 wykorzystano metodę obli
czania ucieczek powietrza podaną między innymi w pracach [l], [2], [5], [11]. 

W niniejszym referacie omówiono zasady projektowania wentylacji lutniowej i warunków klima
tycznych przy pomocy programu komputerowego AGHWEN-3.1. Na podstawie danych projekto
wych wyrobiska ślepego program wyznacza wymaganą ilość powietrza w przodku wyrobiska. Wy
bór rodzaju wentylacji, parametrów lutniociągu oraz typu wentylatora lutniowego pozwala w szyb
ki sposób obliczyć wymaganą wartość strumienia powietrza w przodku wyrobiska. Na rysunku l 
przedstawiono okno wyboru rodzaju wentylacji lutniowej. 

Pro)cłd: przewlotrzoola wyrobtska 

Rys. l. Wybór systemu przewietrzania wyrobiska 
Figure. l. The main choice o f ventilation system 

Program AGHWEN-3.1 umożliwia również prognozowanie warunków mikroklimatu (tempe
ratury, wilgotności właściwej powietrza) wzdłuż wyrobiska. W programie oprócz parametrów geo
metrycznych wyrobiska należy określić sposób i postęp drążenia wyrobiska, stopień zawodnienia 
skał, temperaturę pierwotną górotworu, parametry pokładu węgla oraz moc urządzeń elektrycznych 
w wyrobisku. Prognozy oparte są o znane i wykorzystywane w górnictwie metody [l], [12]. 

W dalszej części przedstawiony zostanie tok postępowania przy projektowaniu wentylacji od
rębnej oraz prognozowaniu warunków mikroklimatu. 

2. ZASADAPROJEKTOWANIA WENTYLACJI ODRĘBNEJ Z PROGRAMEM AGHWEN-3 .l 

2.1. Parametry projektowe wyrobiska ślepego i wybór systemu wentylacji odrębnej 

Projektowanie wentylacji odrębnej rozpoczyna się od zdefiniowania podstawowych parametrów 
geometrycznych projektowanego wyrobiska ślepego (długość, szerokość , przekrój porzeczny) oraz 
sposobu drążenia wyrobiska. Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń dla wyrobiska wyko
nywanego kombajnem chodnikowym lub przy użyciu materiałów wybuchowych. Na rysunku 2 przed
stawiono parametry projektowe wyrobiska wprowadzane w programie AGHWEN-3.1. 
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W dalszej kolejności należy uściślić stopień zawodnienia skał w rejonie projektowanego wyro
biska, określić temperaturę pierwotną górotworu, metanonośność pokładu i wprowadzić parametry 
powietrza w prądzie opływowym (strumień objętościowy powietrza, wilgotność względną i ciśnie
nie barometryczne). 

- - . ··c -~- ~ _".,... • .- ".....,.... - -- ._.......,... __ """' -
.Po~.słii)Vm,e,p~~!JiY•l'!Y!!'.J!ls~ _...,;.. • ..,,.,4 ·-~-"'"', "• • .,..,.:. . ..,.»~ Hl 

KWK l łołorconek 

Nazwa wyrobiska • ~h"YirT.:B-24 

Spo•ób drąźerua wyrobiska • Kombajn 

Rodza robudowy ,ii29/A T
1 

Typ S -- !J 

Długoś~ wyrobitka L· jl ""oo"'"o___ [m) 

Przel<rór w świetle obudowy S j1 4.B (m2] ,- ---
S>orokoić wyrobitka : 5 (m) 

U waga po upadzoo (-] Naehylro:nie 

Połlęp przodka • 
Gruboić warstwy wogla w przekro1u WJ'rob•s:ka : 

o1 auto 

rs,;s- --13 __ _ 

Rys. 2. Parametry projektowanego wyrobiska 
Figure. 2. Parameters for a designed heading 

rJ 
(mldobę) 

(m) 

Zdefiniowanie parametrów wyrobiska, warunków górniczo-geologicznych i obliczenia wyma
ganego strumienia powietrza w przodku umożliwia dobór systemu wentylacji odrębnej. 

Dla wentylacj i kombinowanej z zasadniczym lutniociągiem tłoczącym można dokonać wyboru 
systemu z odpylaczem przodkowym i chłodnicą powietrza zlokalizowaną w lutniociągu zasadni
czym z bocznikiem lub bez bocznika. 

Dla wentylacji kombinowanej z zasadniczym lutniociągiem ssącym istnieje możliwość wyboru 
odpylacza stacjonarnego oraz chłodnicy powietrza przodkowej w dodatkowym lutniociągu tłoczą
cym. Dodatkowy lutniociąg tłoczący może być zakończony w strefie przodkowej zasobnikiem lut
niowym i lutnią wirową. Na rysunku 3 przedstawiono okno programu AGHWEN-3.1 z wyborem 
systemu wentylacji odrębnej. 

Rys. 3. Wybór systemu wentylacji odrębnej 
Figure 3. Ventilation system selection 

. .. 

Po wyborze systemu wentylacji następuje etap projektowania elementów instalacji lutniowej. 
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2.2. Dobór elementów instalacji lutniowej 

Dla zapewnienia ciągłej wymiany powietrza w drążonym wyrobisku ślepym stosuje się lutniociągi 
wykonywane z lutni metalowych (wsuwane lub kołnierzowe) lub elastycznych. Warunki stosowa
nia konkretnego typu lutni uzależnione są od warunków górniczych i zagrożeń naturalnych [1], [4], 
[6], [7], [8], [9], [10]. Lutniociąg może być wykonany z lutni tego samego typu i rodzaju lub z od
cinków o różnych lutniach. 

Na etapie projektowania określa się wielkość strat powietrza w danym typie lutniociągu. W pro
gramie komputerowym AGHWEN-3.1 po wprowadzeniu danych wejściowych dokonuje się wybo
ru rodzaju lutniociągu. Program komputerowy umożliwia dobór lutniociągu składającego się maksy
malnie z trzech odcinków lutni różnego rodzaju i typu (rys. 4). Parametry charakteryzujące lutnio
ciąg to średnica D, i opór jednostkowy r. 

Lutn1e lego samego typu i rodzatU 

liczba odcinków z lutniami rót nego typu i rodzaju 
' 2 odconko 

metalowy "spiro·· 
elat:lyczny 
elat:łyczny zbrojony 

Sredn~m!._ 
1000 

~gg· 
II I 

11200 

' 

Jakość uszczelnienia 
1Dobra 

Ó osk;n~·--~",

ł Bardzo dobra 
. ,, . 

l Prawie dobra 
·n ... .-:r rłnhr"" 

(m] 
O dlcgłość od 

Kolano pocz~tku odcinl<a 

1 ~.:. j1i)" [m) 

2 r3o:-;- ro- [m] 

3 j3o· _:_. ;o [m] 

4 f3ii-' :!J fil {m] 

Zaoobmk lutmowy w odcinku końcowym lutnoocoągu • T ak r Nia 

Lutnoocoąg t akonezony lutnoą wirową v T ak · • Nie 

Typ 1 rodzaJlutni wirowej Wybi~ :wiR-7~,----

0dległoić l<ońoa lutnoocoągu od czola pr~odka ,-- - [m) 

Rys. 4. Parametry projektowe lutni ociągu 

Figure 4. Selection of duet line parameters 

Współczynnik nieszczelności k określany jest poprzezjakość uszczelnienia. W programie AGH
WEN-3 .1 przyjęto 9 klas szczelności wg PN-G-43024: 1999. W obliczeniach oporu zastępczego lut
niociągu uwzględnione zostały dodatkowe opory elementów instalacji lutniowej takich jak: zasob
niki lutniowe, lutnie wirowe, kolana, opór wlotu i wylotu lutniociągu, opór zmiany średnicy lutni. 
Program umożliwia również dobór urządzenia odpylającego zarówno do wentylacji ssącej jak i kom
binowanej. 
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Określenie rozkładu cieczek wzdłuż lutniociągu umożliwia przeprowadzenie prognozy tempe
ratury i wilgotności powietrza w wyrobisku. Podstawowe dane warunków klimatycznych przed
stawiono na rysunku 5. 

W przypadku zagrożenia temperaturowego w wyrobisku możliwe jest przeprowadzenie prog
nozy warunków klimatycznych z zastosowaniem chłodnicy powietrza (rys. 6) . 

~ L!!IID ' l • • • 

Temp p1erwotna górotworu T g :: . ~- reJ 
Moc urządzen w przodku Nm ~ e5~--- [kW[ 

W sp. obc1ązenia maszyn ko = ~ 0.9-

L•czba osób w przodku n = s--- 1-1 

./ OK ! X Anuluj l 

Rys. 5. Dane charakteryzujące arunki cieplne 
Figure S. Characteristics o f thermal conditions 

Lutnioci~g • Rodzaj ! metalowjl 

Ś rednoca . iiii'O 
' Catkowota długość onstalac11 rs· 

-~J [mm) 

[m) 

Odległość k.Qńca lutnoociągu od czoła przodka 385 [m[ 

T l'P i rodzai doda tkowego weniJIIatora w chtodnocJI 
Wentjllator i ~--:-'".- ' ~-_._ __._ _ _ _ , 

. Lulnoocoąg zakończonjl lutnoą wirową f;i' Tak r Nie 

TJip i rodzaj lulno wuowej _w~z 

Rys. 6. Dobór chłodnicy powietrza w systemie wentylacji ssącej 
Figure 6. Choice o fair cooler for exhaust ventilation system 

2.3 . Dobór wentylatora lutniowego 

Sposób doboru parametrów wentylacji lutniowej oparty jest o analityczne wyznaczenie punktu pra
cy wentylatorów lutniowych. Dla rozwiązań analitycznych aproksymowano charakterystyki 36 wen
tylatorów wielomianem drugiego stopnia oraz dodatkowo określono wypadkowe charakterystyki 
połączeń szeregowych i równoległych wentylatorów (rys. 8). 

Szczegółowy sposób aproksymacj i charakterystyk wentylatorów lutniowych i obliczanie punk
tu pracy wentylatora został określony w pracy [10] . 

Funkcjonalność programu AGHWEN-3.1 przedstawiona zostanie na podstawie 3 przykładów 

obliczeniowych. 
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3. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AGHWEN-3.1 
W PROJEKTOWANIU WENTYLACJI ODRĘBNEJ 

W celu zaprezentowania możliwości wykorzystania programu komputerowego AGHWEN-3.1 do 
projektowania wentylacji odrębnej, przeprowadzono obliczenia dla 3 przypadków wyrobisk. Przy
kłady różnią się sposobem drążenia wyrobiska oraz systemem wentylacj i. Dla każdego przykładu 
określono warunki klimatyczne bez schładzania (wariant a) i ze schładzaniem powietrza (wariant b). 

Baza d11nych wentylatorów 

Nazwa Typ Potąc~enut 

s 
A 
p 
s 
A 
p 
s 
R 

Połąc~cnłC p~~---
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• wszystk.te 

- 1 pneum. p(Zf c1łn pow aprętoncgo pow.)lhl Pd• D 39 IMNJm2] 

f 2 pneum.. ptą GJin paw spro;\!onego poWj'?.OI Pd,..O 34 [MNJm2] 

r 3 pneur.iMyczny o h1lł)t;dl:u~ to.-ł okhycmyJJ~~ 

•· :ui1•r• - b• f&a.n 
. al • , 99.83...._ b l • iii:m·

Ag • jO 

Qrmn ~ 9 [m3/ •l 

Qmax • ~ [J1113/:a] 

a .. b wsp ch<k1 H(Q) Qwun ~ nur11malny wydatek powietrlA 
Ag • op& graniczni Qmax • nu1ktymalny wydalek powteltza 
al.bl wsp ell-ki mocy [Q) 

Rys. 7. Doboru wentylatora lutniowego 
Figure 7. Choice of duet-fan 
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Rys. 8. Graficzne odwzorowanie punktu pracy wentylatora lutniowego z lutniociągiem nieszczelnym 
Figure 8. Graph o f duet-fan and leaky duet line co-operation 
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Dane wejściowe w postaci parametrów projektowych wyrobiska i parametrów powietrza w prą
dzie opływowym oraz wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli l. 

W przypadku braku zapewnienia właściwych warunków wentylacyjnych konieczna jest zmiana 
parametrów instalacji lutniowej lub wentylatora lutniowego. Dzięki wykorzystaniu środowiska "Win
dows" możliwa jest zmiana tych parametrów bez utraty pozostałych danych wejściowych. W opcji 
zaawansowane istnieje możliwość wprowadzenia niektórych, własnych współczynników z algoryt
mu obliczeń po wyłączeniu opcji "tryb automatyczny" 

Tabela l. Dane wejściowe oraz wyniki obliczeń przykładów projektowych 
T b! l I d d l l . l ~ d . l a e n p ut ata an ca cu atwn resu ts or estgn examples 

Przykład l 
Jednostka 

Przykład 2 Przykład 3 

Parametr wariant a \ wariant b wariant a wariant b wariant a J wariant b 

Dane wejściowe 

Długość wyrobi ska m 800 1300 1600 
Rodzajobudowy - V321!2/4/A V29/8/A V21/IOA 
Nachylenie wyrobiska d~ o 15 o 
Prędkość postępu przodka rnldb 4 16 16 
Sgosób drążenia wyrobiska - MW kombajn kombajn 
Moc urządzeń elektrycznych 

kW 110 550 470 w przodku wyrobiska 
Temperarura pierwotna górotworu o c 43 41 38 

Zawodnienie skal - suche mokre suche 

Strumień 
m3/min 1710 1360 1530 

Parametry objętościowy 

opływowego Temperatura o c 25 23 24 
prądu Wilgotność właściwa g/kg 15,85 15,00 13,76 
powietrza Ciśnienie 

hPa ł072,1 1060 1050 barometryczne 

Wyniki obliczeń 

Wymagany strumień objętościowy 
m3/min 320 320 235 235 320 320 powietrza w wyrobisku 

System wentylacji - tłocząca U ocząca ssąca ssąca U ocząca U ocząca 
Rodzaj lutniociągu - elast. e las t. metal. metal. metal. metal. 
Srednica lutniociągu mm 800 800 1000 łOOO 1000 1000 

Jakość uszczelnienia 
prawie prawie dość dość prawie prawie 

-
dobra dobra dobra dobra dobra dobra 

Zasobnik lutniowy - - - - - tak tak 
Lutnia wirowa - - - - - WIR-700 WIR-700 
Chłodnica powietrza - - DV-290 - DV-290 - DV-290 
Lokalizacja chlodnicy powietrza M o 200 o 200 o 180 
Temperatura powietrza w przodku o c 27,8 19,5 31,8 17,6 30,8 15,8 
Temperatura powietrza na wylocie o c 29,4 24,8 23,0 23,0 30,4 22,1 

Typ 
WLE- WLE- WLE- WLE- W L- WL-- 1004A/l 1004A 1003B l003B SIGMA SIG MA 

Wentylator 
Spiętrzenie calkowite Pa 2650 2650 1760 1760 2250 2250 

Wydajność m /min 660 660 770 770 740 740 

Odpylacz 
Typ - - - OM-1000 OM-1000 U0-630 U0-630 

Wydajność m3/min - - 770 770 260 260 
Strumień objętościowy 

m3/min 430 460 300 300 380 380 
powietrza w przodku 

Program AGHWEN-3 .1 umożliwia przedstawienie rozkładu temperatury powietrza wzdłuż dłu
gości wyrobiska w formie tabelarycznej lub graficznej. Obliczenia oparte są o modele matematy
czne przedstawione w pracach [2], [6], [7], [10], [12]. Na rysunku 9 przedstawiono rozkład tem
peratury powietrza dla danych projektowych przykładu la w tabeli l. Rysunek 10 przedstawia roz
kład temperatury powietrza przy schładzania za pomocą chłodnicy DV -290 dla przykładu 3b. 
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Rys. l O. Wykres rozkładu temperatury powietrza wzdłuż projektowanego wyrobiska dla przykładu 3b 
Figure. 10. Graph of air temperature distribulion along a designed heading for example 3b 

Wykorzystanie programu komputerowego AGHWEN-3 .1 umożliwia wa~iantowe przeprowadze
nie obliczeń i wybranie optymalnego rozwiązania wentylacji z uwagi na występujące zagrożenia 
naturalne. 

Zakończeniem prowadzonych obliczeń jest zapis wyników na dysku lub wydruk na drukarce. 
Wydruk wyników obliczeń następuje w formie raportu projektu wentylacji odrębnej zgodnie z wy
maganymi przepisami górniczymi. 
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WNIOSKI 

Właściwy dobór wentylacji odrębnej ma bardzo istotne znaczenie w przypadku występowania du
żego zagrożenia metanowego i temperaturowego. W warunkach kopalnianych szczególną uwagę 
należy zwrócić na szczelność lutniociągu, gdyż jest to zasadniczy czynnik decydujący o skuteczno
ści przewietrzania wyrobiska ślepego . 

Wykorzystując program komputerowy AGHWEN-3.1 można w bardzo krótkim czasie ustalić 
optymalne parametry wentylacji odrębnej z uwagi na wymagane warunki przewietrzania wyrobis
ka. Program umożliwia również przeprowadzenie prognozy warunków temperaturowych w wyro
bisku z uwzględnieniem schładzania powietrza. 

Podany tok postępowania przy projektowaniu wentylacji odrębnej za pomocą programu AGH
WEN-3.1 oparty jest o szeroką bazę rodzajów i typów lutni , wentylatorów lutniowych, odpylaczy, 
chłodnic powietrza i elementów dodatkowego wyposażenia lutniociągów stosowanych w polskich 
kopalniach podziemnych. 
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Computer Programme for Auxiliary Ventilation Design 
with Taking Consideration Estimation and Choice o f Thermal Conditions 

This paper presents computer programme AGHWEN-3.1 that enables designing duet line ventila
tion systems. The calculation algorithm allows for determining flow rate in the face of the heading 
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and duet fans' parametersfor leaky duet lines for blowing, exhaust and overlap ventilation systems. 
lt is possible to determine thermal conditions in a heading taking into consideration mass and heat 
exchange between duet line and heading airflow. Thermal conditions are determined by tempera
ture and air humidity in a heading. This programme allows for conducting calculations using air 
coolers. The possibilities of using AGHWEN-3.1 programmewhen designing duet lines and fore
casting thermal conditions are presented on the basis of a few examples. 

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych nr 11.11 .1 00.950. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007, Materiały Konferencyjne 

System MOPRONA- MOnitoring PROdukcji NAdawy
ważny element strategii realizacji zadań produkcyjnych 
w kopalniach rud miedzi 

Adam Kulbacki 
KGHM .. Polska Miedź" S.A. OIZG .. Rudna", Polkowice 

STRESZCZENIE: System Moprana jest systemem monitoringu produkcji nadawy i jest odpowie
dzią kopalń KGHM ,,Polska Miedź" S.A. na konieczność poprawy jakości eksploatowanej rudy, co 
wymusza od kilku lat rosnący plan produkcji metali. System wykorzystuje arkusze programu MS 
Access. Jest rozbudowanym, spójnym i efektywnym narzędziem do operacyjnego nadzoru realizo
wanych zadań produkcyjnych oddziałów górniczych wszystkich trzech kopalń . 

System Moprana związany jest bezpośrednio z powstaniem w kopalniach komórek organizacyj
nych TKJ powołanych do życia z początkiem 2002 roku. Zadaniem TKJ jest kontrola czystości wy
bierania złoża i zawartości miedzi w rudzie. Każdy oddział ma ustalony plan zadań . Działy TKJ zaj
mują się ich kontrolą. 

SŁOWA KLUCZOWE: Gospodarka złożem, zubożenie, systemy eksploatacji, system informaty
czny 

l. WSTĘP 

Flanowanie produkcji w kopalniach rud miedzi wykonywane jest w oparciu o rozpoznanie złoża 
w skali rejonów kopalń i oddziałów przy uwzględnieniu prognozowanych kosztów produkcj i. Wy
nikiem planowania są między innymi oczekiwane wielkości wydobycia miedzi w poszczególnych 
oddziałach wydobywczych oraz koszty jednostkowe ich pozyskania. Rzeczywiste wielkości wydo
bycia miedzi są wynikiem dokładnego rozpoznania złoża w parcelach wydzielanych na frontach 
pól eksploatacyjnych oddziałów. Szczególnie ważne jest rozpoznanie rozkładu zawartości miedzi 
i srebra w profilu pionowym złoża . Umożliwia ono ustalenie dla parceli wydzielanych na frontach 
eksploatacyjnych, relacji pomiędzy wielkością i lokalizacją furty eksploatacyjnej a wielkością wy
dobycia i kosztami jej pozyskania. Stanowią one podstawę do wspomagania decyzji o alokacji wy
dobycia w skali oddziału oraz pozwalają na optymalne prowadzenie eksploatacji [4] . W oparciu 
o opisane relacje opracowano w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. system informatyczny którego celem 
uczyniono wspomaganie procesu śledzenia produkcji nadawy. 

System Moprana umożliwia kontrolę oraz pełną analizę parametrów wydobywczych eksploa
towanej rudy. Docelowymi użytkownikami systemu uczyniono działy robót górniczych odpowie
dzialne w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. za właściwe funkcjonowanie procesu wydobyw
czego. 
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Generalnie system Moprona umożliwia bieżące i niemal ciągłe śledzenie informacji dotyczą
cych: 
- średniej zawartości procentowej miedzi w wydobywanej rudzie na zmianie oraz narastająco 

w oddziale, rejonie i kopalni; 
- efektywności planowania zawartości procentowej miedzi w rudzie na zmianie oraz narastająco 

w oddziale; 
- wielkości zubożenia rudy na zmianie oraz narastająco w oddziale; 
- ilości urabianego i lokowanego kamienia oraz piasku w pustkach poeksploatacyjnych na zmia-

nie oraz narastająco w oddziale. 
Funkcjonowanie systemu Moprana poprzez stałą i szczegółową kontrolę procesu oddzielania 

skały płonnej od urobku, pozwala osiągnąć założone efekty podczas tzw. selektywnego wybierania 
złoża. 

Bieżące informacje na temat składu jakościowego eksploatowanej przekazywane są w sposób 
ciągły osobom odpowiedzialnym w kopalni za realizację planu produkcyjnego począwszy do szty
gara zmianowego poprzez sztygara oddziałowego i nadsztygarów górniczych (będących opiekuna
mi oddziałów wydobywczych) do działu kontroli jakości (TKJ) i dalej kierowników działów robót 
górniczych (KDRG), głównego inżyniera górniczego (TG) na kierowniku ruchu zakładu górni
czego (KRZG) skończywszy. 

Głównym celem systemu Moprana uczyniono doprowadzenie do realnego ograniczenia wielkoś
ci zubożenia eksploatowanej rudy, wychodząc jednocześnie z założenia, że pewnym optimum sta
nowić będzie sytuacja, w której możliwe będzie zbliżenie się osiągniętymi wynikami produkcyj
nymi do wyliczonej przez geologów (na podstawie prób bruzdowych) zawartości Cu. 

2. BUDO W A I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU MOPRONY 

System bazuje głównie na informacjach produkcyjnych związanych z wielkością wydobycia i ja
kością urobionej rudy. Informacje generowane w systemie prezentowane są według hierarchii okreś
lonej poszczególnymi szczeblami decyzyjnymi kopalni [4]: 
- sztygar oddziałowy; 
- nadsztygar; 
- kierownik robót górniczych; 
- główny inżynier górniczy; 
- kierownik ruchu zakładu górniczego. 

Specjalne profile użytkowników systemu opracowano dla pracowników oddziałów górniczych, 
ale także działów związanych z realizacją procesu wydobywczego zasilających system w informa
cje projektowe i produkcyjne. 

Dotyczy to między innymi działów: 
- mierniczego, 
- geologicznego, 
- techniki strzelniczej . 

Poszczególne raporty prezentują następujące informacje: 
- Raport dobowy wydobycia zawiera dane, w zależności od profilu użytkownika systemu, infor

macje z raportu szczegółowego rozszerzone o wydobycie dyspozytora, plan wydobycia, zawar
tość z prób pobranych na taśmociągach i wskaźniki obliczone na podstawie analiz, znajdują
cych się w bazach danych. 

- Raport -zawartość procentowa miedzi zawiera: 
- zestawienie dobowe narastające zawartości procentowej miedzi z prób pobranych przez Dział 

Technicznej Kontroli Jakości (TKJ); 
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- zawartości wykazywane podczas "sprzedaży" do Zakładów Wzbogacania Rudy; 
- zawartości miedzi w urobku planowane oraz uzyskiwane na poszczególnych zmianach. 
Raport "ranking sztygarów" przedstawia wskaźniki charakteryzujące pracę oddziałów wydobyw
czych stanowiące podstawę dla rozliczenia dozoru górniczego, na które składają się: 
- zubożenie zmianowe pośrednie, 
- efektywność planowania, 
- wykonanie planu wydobycia, 

optymalizacja ładowania urobku, 
System Moprana umieszczony jest na centralnym serwerze KGHM ,,Polska Miedź" S.A. charak

teryzującym się wysoką przepustowością. Ze względu na wymogi licencyjne wykonany został w op
arciu o relacyjną bazę danych w aplikacji MS-Access, co ma wpływ z jednej strony na jego uni
wersalność a z drugiej prostotę obsługi. 

Regularnie wykonywane kopie zapasowe dają 100% gwarancji bezpieczeństwa i stabilności sys
temu w przypadku awarii. Dla każdego użytkownika zdefiniowane zostały indywidualne uprawn
ienia, zakres zmian i zakres danych do odczytu. Dalszy rozwój systemu zakłada możliwość jego 
rozszerzenia tak organizacyjnego (o kolejne działy) jak i merytorycznego (o kolejne wskaźniki). 

2.1. Architektura systemu - opis przepływu danych 

Wszystkie dane podlegające obróbce analitycznej rejestrowane są w systemie w sposób ciągly i nie
mal automatyczny, a ich głównymi beneficjentami są działy: 
- geologiczny (TGe), 

mierniczy (TMi), 
górniczy (NG), 
kontroli jakości (TKJ), 
dyspozytorzy kopalniani (TD). 
Gromadzone parametry jakościowe i ilościowe opisujące eksploatowane złoże po zasileniu sys

temu poddawane są analizie, której głównym rezultatem są wyliczane w sposób automatyczny zes
tawy wskaźników. Wyniki obliczeń udostępniane są użytkownikom systemu w zależności od posia
danych przez nich uprawnień wraz z odpowiednim zakresem danych, z jednoczesnym podziałem na 
oddziały, rejony i kopalnię . 

Częstotliwość przeprowadzanych obliczeń realizowana jest w układzie dobowym i narastająco 

miesięcznie. 

Dane uzyskane w okresie miesięcznym umożliwiają analizę wskaźników na poszczególnych od
działach. System przewiduje rozbudowę istniejących analiz oraz poszerzenie o kolejne wskaźniki. 

Rejestracja danych w systemie Moprana odbywa się w sposób półautomatycznie w momencie 
przyjmowania przez nadsztygara raportu zmianowego, dane umieszczone w tabelach wzorcowych 
są importowane do tabeli docelowej i przechowywane tam w celu dalszych analiz. W przypadku 
dynamicznych zmian zawartości Cu w rudzie w przekroju przodku istnieje możliwość dokonywa-
nia niezbędnych korekt przez geologa. · 

Niejako dla weryfikacji bieżąco prowadzonej kontroli czystości wybierania złoża, w cyklu mie
sięcznym prowadzona jest przez działy miernicze weryfikacja osiąganych wskaźników, polegająca 
na wprowadzaniu do systemu - po dokonaniu miesięcznych odbiorów- zatwierdzonych wielkości 
wykonanych miesięcznych zadań produkcyjnych, proces ten prowadzony jest w celu porównania 
wskaźników: 

szczegółowej gospodarki skałą płonną (SGSP); 
- szczegółowej gospodarki skałą płonną według danych mierniczych (SGSPm). 
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2.2. Główne wskaźniki systemu MOPRONA 

Procentowa zmianowa zawartość miedzi w urobku wybieranej na zmianie 
Z wyników prób bruzdowych pobieranych z przodków w oddziale górniczym przez geologa (TGe) 
uzyskuje się dane na temat średniej zawartości procentowej miedzi w poszczególnych przodkach. 
Na podstawie tych danych sporządzany jest wykaz przodków opisanych pod względem zawartości 
procentowej miedzi. Informacje o przodkach wybieranych na zmianie i o ilości urobku uzyskanej 
z każdego z nich przekazywane są przez sztygara zmianowego do nadsztygara (NG), który wpro
wadza je do Systemu Moprony. Informacje sztygara zmianowego (nazwa wybieranego przodka, ilość 
urobku wybieranego z poszczególnych przodków) oraz dane o zawartości procentowej miedzi w wy
bieranych przodkach zgodne z wykazem geologów górniczych (TGe) wykorzystywane są w syste
mie Moprona do wyliczenia zmianowej zawartości procentowej miedzi jako średnia ważona, gdzie 
wagą jest ilość ton urobku z poszczególnych przodków. Zmianowa zawartość procentowa miedzi 
to wielkość, jaką powinien uzyskać sztygar zmianowy z pobranych przez dział kontroli jakości (TKJ) 
z oddziałowych przenośników taśmowych. Różnica pomiędzy zmianową zawartością procentową 
miedzi z przodków a zawartością z prób pobranych przez dział TKJ z taśm świadczy o czystości 
wybierania przodków. 

Zmianowa zawartość procentowa miedzi wyliczana jest: 
- na zmianie narastająco, 
- dobowo narastająco w oddziale, rejonie i kopalni. 

Wskaźniki szczegółowej gospodarki skałąpłonną (SGSP) i szczegółowej 
gospodarki skałąpłonną według danych mierniczych (SGSPnz) 
Prowadzenie szczegółowej gospodarki skałą płonną wymaga stałej kontroli urobienia i lokowania 
skały płonnej w pustkach poeksploatacyjnych. System Moprona umożliwia w sposób automatyczny 
określenia stosunku ilości skały płonnej urobionej w przodku do ilości skały płonnej ulokowanej 
w pustkach poeksploatacyjnych. Wskaźnik szczegółowej gospodarki skałą płonną (SGSP) określa 
stosunek ilości skały płonnej urobionej do ilości skały płonnej ulokowanej w pustkach poeksploa
tacyjnych. Dane dotyczące ilości skały płonnej urobionej z jednego zabioru podaje geolog górni
czy, natomiast dane dotyczące ilości skały płonnej ulokowanej w pustkach poeksploatacyjnych są 
przekazywane przez sztygara zmianowego do nadsztygara górniczego (NG) na każdej zmianie. 

Wskaźnik wyliczany jest według wzoru: 

SGSP = Ilość Skały Płonnej Urobionej -Ilość Skały Płonnej Wybranej . 100 
Ilość Skały Płonnej Urobionej 

Dodatnia wartość wskaźnika wskazuje procentowy udział skały płonnej wyeksploatowanej na 
kratę. 

Szczegółowa gospodarka skałą płonną obejmuje ewidencjonowanie: 
l . przodków prowadzonych systemem selektywnego wybierania; 
2. przybierki stropu i spągu w skale płonnej; 
3. przybierki piasku z podsadzanych wcześniej wyrobisk. 

Ad. l. Wykaz przodków prowadzonych systemem selektywnego wybierania sporządza dział geolo
ga górniczego (TGe). Określa on również ilość skały płonnej z jednego zabioru w każdym z przod
ków. Z danymi działu TGe powinny zgadzać się informacje dotyczące ilości skały płonnej z posz
czególnych przodków lokowane w pustkach likwidacyjnych przekazywane przez sztygara zmiano
wego do nadsztygara górniczego (NG). W systemie Moprona do kontroli prawidłowości tej ewiden
cji służy wskaźnik SGSPm. Ilość skały płonnej urobionej w danym przodku określana jest na pod
stawie danych działu geologicznego (TGe) i miesięcznych odbiorów mierniczych wyrobisk doko-
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nywanych przez działy miernicze (TMi), natomiast ilość skały płonnej lokowanej w pustkach po
eksploatacyjnych- określanajest tylko na podstawie miesięcznych odbiorów mierniczych. 

Dla przodków prowadzonych systemem selektywnego wybierania podawane są trzy wskaźniki 
SGSP: 
- wskaźnik przodkowy na zmianie i narastająco; 
- wskaźnik zmianowy i narastająco; 
- wskaźnik dobowy i narastająco . 

Wskaźnik SGSP przodkowy podawany dla każdego przodka na zmianie i narastająco pozwala 
określić stopień dokładności oddzielania skały płonnej od urobku, tym samym pozwala ocenić ja
kość wybierania konkretnego przodka. Wskaźnik SGSP zmianowy podawany na zmianie i narasta
jąco stanowi podstawę dla porównania jakości pracy dozoru zmianowego. Wskaźnik SGSP dobo
wy podawany na dobę i narastająco w oddziale określa dokładność oddzielania skały płonnej od 
urobku w skali oddziału. 

Ad. 2. Przybierki stropu i spągu w skale płonnej. 
Po zgłoszeniu przez kierownika oddziału o planowanej przybierce stropu lubspągudział geolo

giczny (TGe) uzupełnia wykaz przodków prowadzonych systemem selektywnego wybierania wpro
wadzając dodatkowe dane dotyczące ewentualnej przybierki. Po wykonaniu przybierki dział mier
niczy (TMi) dokonuje odbioru mierniczego miejsca przybierki skały płonnej oraz pustki, w której 
jest ona lokowana. Wskaźnik SGSP wyliczany jest tak jak dla przodków prowadzonych systemem 
selektywnego wybierania. 

Ad. 3. Piasek przebierany z podsadzonych wcześniej wyrobisk. 
Procedura postępowania w przypadku tego wskaźnika jest taka sama jak w przypadku przybier

ki stropu lub spągu w skale płonnej .Wskaźnik SGSP wyliczany jest jak już wcześniej omówiono. 

Zubożenie zmianowe pośrednie (ZZP) 
Wskaźnik ZZP (zubożenia zmianowego pośredniego) wykazuje różnicę pomiędzy zmianową zawar
tością procentową miedzi wyliczaną na podstawie prób bruzdowych w poszczególnych przodkach, 
a zawartością miedzi w urobionej rudzie (wykazaną z prób pobranych przez dział kontroli jakości 
TKJ) na taśmach oddziałowych. Wskaźnik ZZP liczony jest jako iloraz różnicy zmianowej zawar
tości procentowej miedzi i zawartości miedzi w urobku z prób działu kontroli jakości (TKJ) przez 
zmianową zawartość miedzi, pomnożony przez 100%. 

zzp =Zmianowa zawart.% Cu- zawart.% CuTKJ · 100% 
Zmianowa zawart. % Cu 

Wskaźnik ZZP wykazuje zubożenie urobku na taśmach oddziałowych przy założeniu, że dane 
dotyczące zawartości Cu z prób działu kontroli jakości TKJ pobierane na taśmach odpowiadają za
nieczyszczeniu urobku skałą płonną. Wskaźnik ZZP wyliczany jest na podstawie danych o zmiano
wej zawartości procentowej Cu i zawartości miedzi wykazanej przez dział kontroli jakości (TKJ) 
na danej zmianie, a nie z ilości urobionej rudy i rudy zanieczyszczonej skałą płonną. W związku 
z tym zubożenie liczone przy odbiorach mierniczych urobionej rudy i skały płonnej lokowanej 
w pustkach poeksploatacyjnych jest porównywane ze zubożeniem zmianowym pośrednim . ZZP li
czony jest na zmianie, narastająco w oddziale i rejonie. Wskaźnik ZZP wyliczany jest bezpośred
nio po uzyskaniu wyników prób pobranych na taśmach przez dział TKJ. Prowadzący zmianę otrzy
muje informacje o jakości urobku urobionej na zmianie i wykorzystuje je przy planowaniu robót 
górniczych na zmianie następnej . Bezpośredni dostęp do danych obliguje sztygara zmianowego do 
ciągłej kontroli czystości wybieranych przodków uniemożliwiając równocześnie wydawanie decyzji 
o eksploatacji rudy o nieznanej zawartości procentowej Cu (nie ujętej w wykazie przodków przed
stawionym przez dział geologiczny TGe). 
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Wskaźnik efektywności planowania ( EP) 
Wskaźnik EP (efektywności planowania) wykazuje rozbieżności danych dotyczących planowanej 
zawartości procentowej Cu w oddziale i zmianowej zawartości procentowej Cu. 

Określa on procentowo ilość tzw. wykonu w stosunku do planu i podawany jest wzorem: 

EP =Zmianowa zawart.% Cu · 100% 
Flanowana zawart. % Cu 

Wskaźnik EP umożliwia bieżącą kontrolę i ocenę sposobu realizacji przez oddziały górnicze 
mie-sięcznych planów wydobycia. Jest on wyliczany na zmianie i narastająco. Wskaźnik EP wyli
czany jest dla każdego sztygara zmianowego narastająco. Wgląd do informacji o zawartościach pro
centowych w poszczególnych przodkach umożliwia kierownikowi oddziału planowanie przodków 
na zmianie o średniej zawartości procentowej Cu, jaką zaplanował w oddziale. W celu umożliwie
nia szybkiego planowania urabianych przodków na zmianie, system Moprana udostępnia narzędzie 
planistyczne umożliwiające kierownikowi oddziału symulację wartości zmianowej zawartości pro
centowej Cu w zależności od wybieranych na zmianie przodków. 

Wskaźnik optymalizacja ładowania ( OŁ) 
Wskaźnik optymalizacji ładowania (OŁ) jest obliczany na podstawie ilości kursów poszczególnych 
maszyn odstawczych, ich ładowności oraz ilości urobku z wag podanej przez dyspozytora górni
czego. 

WydobDyspoz- (IKMx1 · ŁMx 1 + ... + IKMxn · ŁMx11) 
OŁ =l-[------------------- ] · 100%, 

WydobDyspoz 

gdzie: IKMx 11 - ilość kursów maszyny X 11 , ŁMx11 - ładowność maszyny X 11 • 

Wskaźnik wykon 
Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie planowanej ilości urobku (dla właściwego okresu czasu) 
oraz ilości urobku z wag podanej przez Dyspozytora Górniczego. Jeżeli wynosi on 100~ oznacza 
to, że został w pełni wykonany plan wydobycia. 

Wykon= (l - TwwPlan- WydobDyspoz) · 100%/TwwPlan, 

gdzie: TwwPlan - planowana ilość urobku. 

Działy: kontroli jakości (TKJ), geologiczny (TGe), mierniczy (TMi), kierownicy oddziałów gór
niczych, kierownik robót górniczych (KDRG) i nadsztygarzy górniczy (NG), zobowiązani są do co
dziennej analizy parametrów jakościowych eksploatowanego złoża. W przypadku spadku zawar
tości procentowej Cu w urobku na danej zmianie odpowiedni dział podejmuje działania mające na 
celu poprawę jakości urobku. 

Zawarte w raporcie wskaźniki: 
- zmianowa zawartość procentowa miedzi, 
- szczegółowej gospodarki skałą płonną (SGSP), 
- zubożenia zmianowego pośredniego (ZZP) oraz 
- efektywności planowania (EP), 
jednoznacznie wskazują kadrze inżynieryjnej o konieczności i kierunku zmian jakie muszą być po
djęte w celu usunięcia niekorzystnych zjawisk. Jeżeli spadek zawartości procentowej Cu w urobku 
jest spowodowany słabą efektywnością planowania kierownik oddziału poprawia efektywność pla-
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nawania, planując na zmianach urabianie przodków z których średnia ważona zawartość procen
towa Cu (czyli zmianowa zawartość procentowa Cu) będzie zbliżona do zawartości planowanej. 
Spadek zawartości procentowej Cu pomiędzy zmianową zawartością Cu a zawartością procentową 
miedzi z prób pobranych przez dział kontroli jakości TKJ na taśmach określa wskaźnik (ZZP). 
W przypadku utrzymywania się niepokojących symptomów do akcji jako pierwszy rusza geolog gór
niczy (TGe) przeprowadzając kontrolę wybieranych przodków na danej zmianie pod kątem prawi
dłowości zadanych furt w określonych przodkach. Wskaźnik SGSP dla poszczególnych przodków 
prowadzonych systemem selektywnego wybierania większy niż 100%. świadczy o wybieraniu mniej
szej ilości skały płonnej niż urobiono. W takim przypadku pozostała skala płonna trafia do urobku 
i zubażają. 

Opisana powyżej analityka związana z czystością wybierania złoża stanowi podstawę opraco
wywanych cotygodniowych raportów, w których analizie poddawanajest prowadzona eksploatacja, 
a w jej wyniku podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości wykonywanych robót 
górniczych szczególnie w obszarach: 
- robót strzałowych, 

robót fedrunkoweych, 
- wiercenia otworów strzałowych. 

Na podstawie ilości urobku wybranego z poszczególnych przodków można również ustalić czy 
przypadkiem niewybierany był urobek z miejsc nie ujętych wykazem przodków podanym przez dział 
geologiczny (TGe) do eksploatacji, a mający istotny wpływ na spadek procentowej zawartości Cu 
w eksploatowanej rudzie. 

3. PODST A WOWE MODUŁ Y FUNKCJONALNE SYSTEMU MOPRONA 

3.1. Moduł" Geolog" 

Moduł "Geolog" (rys. 2) posiada formularz edycji przodków umożliwia wprowadzanie pełnej in
formacji o przodkach łącznie z elementarnymi danymi zawartych w próbach bruzdowych, taki układ 
umożliwia między innymi: 
a) import prób bruzdowych z aplikacji zewnętrznej GEOLOG; 
b) zaznaczenie furty i zakresu bilansowaści wybranej próby, wykorzystywanej do wyliczania pro

centowej zawartości miedzi w wyrobisku; 
c) aktualizację parametrów przodka na postawie danych dostarczanych bezpośrednio od kierow

nika oddziału lub nadsztygara górniczego; 
d) przypisanie do kraty wysypowej; 
e) podział oddziału na pola. 

3.2. Moduł "Nadszygar" 

Raport nadsztygara zmianowego zawiera szczegółowy opis prac prowadzonych na poszczególnym 
przodku. 

Do najważniejszych należą: 
a) powiązanie wyrobisk z odpowiednimi polami; 
b) rozgraniczenie na strzały wykonane długą przez długą /krótką wiertnicę oraz przystrzałkę; 
c) automatyczna zmiana nazwy przodka poprzez selekcje kolejnej komory lub pasa; 
d) informowanie geologa o "Nowym przodku"; 
e) gromadzenie urobku na zapas w urobku; 
f) wprowadzenie informacji o miejscu lokowania kamienia oraz piasku; 
g) możliwość eksportowania danych do zewnętrznego programu z raportami zmianowymi nadszty

garów. 
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Dodatkowo nadsztygar dysponuje narzędziem do kontroli aktualnie prowadzonych robót kopal-
nianych: 

"Historia przodka" - pozwala analizować ilość wybranej urobku oraz kamienia z wyrobiska w do
wolnym okresie czasowym. 
"Opróbowanie" - zawiera informacje o próbach pobranych przez pracowników działu TKJ na 
poszczególnych taśmociągach na wybranej zmianie. 

3.3. Moduł "Dyspozytor" 

Moduł służy do wpisu wydobycia na kratach, wydobycia szybami, sprzedaży urobku do ZWR, za
pasów, wpisywania rozładowanych i załadowanych składów oraz importowania danych z innych ap
likacji . 

3.4. Moduł TKJ 

Moduł służy do wprowadzenia wyników zawartości % Cu na poszczególnych kierunkach wydoby
cia, uzupełniania wyników uzyskanych na sprzedaży oraz analizy wyników wydobycia i sprzedaży . 

3.5. Moduł "Kierownik oddziału gónziczego" 

Moduł umożliwia planowanie zawartości % Cu zmianowe, dobowe i miesięczne oraz aktualizację 
listy przodków o nowe przodki. 

Rys. l. Pracownik ZG "Rudna" rozkrusza za pomocą elektrycznej kruszarki rudę pobieraną wprost 
z przenośnika taśmowego i przygotowuje 25 dkg ramowej próby do wysyłki do Centrum Badania Jakości (3] 
Figure l. A warker o f ZG "Rudna" prepares a 250 g s ample by grinding o re taken directly 
from a conveyor belt in an electric crusher. !t i s to be sent to the Quality Control Center 
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Rys. 2. Moprana-panel główny 
Figure 2. "Moprona"- main eontroi panel 

111!Menu · · ''rY •. 

Rys. 3. Moprana-panel dla geologa 
Figure 3. "Moprona"- eontroi panel for geologist 
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Rys. 6. Przykładowy raport "wydobycie rudy w poszczególnych rodzajach wybierania" 
Figure 6. Example of an "extraction o f ore according lo different types o f exploitation" report 

PODSUMOW ANIE 

Proces zubożenia jako taki jest zjawiskiem niekorzystnym ściśle wiążącym się z generowaniem znacz
nych kosztów. Kosztów, których często nie można wyeliminować. Do walki ze szkodliwością tego 
zjawiska należy podchodzić w sposób kompleksowy, spójny a co najważniejsze metodyczny. Dos
konałym przykładem takiej właśnie strategii jest kanadyjska metoda walki ze zubożeniem w myśl 
zasady "rozpoznaj, zaprojektuj, wybieraj" ( ), kładąca główny nacisk na profilaktykę. I choć truiz
mem można nazwać stwierdzenia, że ( . .. ) zapobieganie zubożeniu jest lepsze niż jego kontrolo
wanie( . .. ), czy też( .. . ) jeżeli nie można zapobiec zubożeniu należy je kontrolować( ... )", to uza
sadnieniem tych stwierdzeń są wymierne korzyści jakie z ograniczenia zubożenia osiągają posz
czególne koncerny górnicze. Jak się szacuje w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. poprawa 
jakości eksploatowanej rudy tylko o jedną setną niesie za sobą 100 ton czystego metalu miesięcz
nie [3]. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy z zadowoleniem przyjąć próbę wpływania na czystość wy
bierania złoża, próbę której przejawem jest powstanie systemu Moprona niejako odpowiedzi ko
palń KGHM ,,Polska Miedź" S.A. na konieczność poprawy jakości eksploatowanej rudy. 
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M 
FOLSKA MIEDŹ S.A. 



ADRES 

ul. Boczna 24 
44-335 Jastrzębie Zdrój 

~ KLAD ODMETAN'OWANlA ~OP,ALŃ 
"ZOK" Spti-IAa z u.o. 
w J~asit:rzęb1u Zttrojo 

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 urządze!l 
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 CH4 , CO i N2 . 

TELEFON 
(O prefix 32) 47 606 02-8 

FAX 

(O prefix 32) 47 606 Ol 

E-MAIL 

zok@zok.pl 
zok@pro.onet.pl 

http/ /:www.zok.pl 



KWALIFIFKOWANE PALIWA WĘGLOWE 
DO NISKOEMISYJNYCH KOTŁÓW NOWEJ GENERACJI 

(ił) EKO-FINS® 
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ST ... .TUS z-':.OL l CI ELA 
W R• M.CH PROGRAMU 

-G;;")
~ 
MARKOM -----Pnywrócenia Roli i mcunia Mmk 
Firm~h i H3ttdlowych w Polsce 

ISO 14001:1996 

SIENANOVA 

~ LUBELSKI WEGIEL •.r• "BOGDANKA" 
....... - SPÓtKA AKCYJNA -

Lubelski Węgiel 

o:> jedyna kopalnia eks 
w Lubelskim Zag 

o:> producentwęgla kamlennego em.rgeDic'~~l9\ 
i ceramicznej cegły elewacyjnej, 

o:> solidny dostawca i kontrahent, 
o:> fachowa załoga i nowoczesne rozWiązagra teclliilczne 

l technologiczne w górnictwie, 
o:> wysoka wydajność, niskie koszty i wyso 
o:> dbałość o ochronę środowiska w o 

System Zarządzania Środowiskowego 
o:> lider w branży- 5 krotny laureat konkursu 

w tym ostatnio za rok 2004 
o:> laureat konkursu PB " Filary Polskiej Gospodarki" w regionie Lubelskim 
o:> laureat konkursu KPP "Lubelski Orzeł Biznesu- Pracodawca Roku 2003" 
o:> laureat konkursu Prezydenta RP "Firma Przyjazna Środowisku" 
o:> laureat "Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego" 

za rok 2004 i wielu innych wyróżnień 
o:> sponsor w dziedzinie sportu , kultury l wielu inicjatyw społecznych . 

teł. 081 /46 2 51 00, 462 51 01 , fax 081 /462 51 91 www.lw.com.pl bogdanka@lw.com.pl 
Dzial Sprzedaży Węgla: tel. 081/462 55 80, 462 55 82, fax 081/462 56 37 

CAFENA MELANŻ 

i e mi 
eegły elewaeyjne 

l ... ,, 

l i! l •t _~ 
l _ .. ..., 

l •l l l i 
_l l 

JANTAR MELANŹ CARMEL MELANŻ 

_.__... -·--- .. , ........ 
•a.t~'i ~--u,.,.. ... 
lliill v~'f -:.., 
~o; li 

·-\ a..; ____.. r .._ l 

MORENA 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA; Bogdanka; 21-013 Puchaczów 
te!. (081) 462-54-32, 462-54-38; fax (081) 462-54-37 
www.ekoklinkier.pl; info@ekoklinkier.pl 
Uwaga • cegły typu melant. Odelenie kolorów cegle/ mogą nieznacznie odbiegać od pokazanych na zdjęciach. 
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Ha n sen 
•••• gro up 

El gór+ Hansen 
Sp.zo.o. 

EL GÓR+ HANS EN Sp. z o . o. 
4 1-500 Chorzów, ul. Opolsko 19 
tel. {32) 249 94 80 , tel./lox {32) 24 1 34 57 
e-mail: poczta (.r))e lgor.com. pl, www.elgor.co m.pl 

Firmo Elgór + Hansen z siedzibą w Chorzowie iest częścią między~ 
narodowej grupy firm z siedzibami w Niemczech, Republice Cze
skiej i RPA. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i remontach 
elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Doświadczony 
zespół pracowników legitymuje się najwyższymi kwalifikacjami i wie
loletnią praktyką zawodową, co wespół z nowoczesną technologią 
gwarantuje światową jakość naszych niżej wymienionych wyrobów: 

•URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE 3,3 kV i 6 kV tj.: 
- ognioszcze lnych pól rozdzielczych 
- wyłączników wielostycznikowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji tronsformotorowych 
- rozruszników tyrystorowych 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE DO l kV tj .: 
. stoc ji kom pa ktowych 
- rozru!"':Zników tyrystorowych 

- ognioszczelnych przeważnych slocji transformatorowych 
- wyłączników wieJostycznikowych 
- stacji do zosilania kompleksów chodnikowych 
- zespołów transformotorowych 
· skrzyń oporoturowych komba jnów chodnikowych 
- m ikroprocesorowego układu oułamotyzocj i przenośników z transm isją 

danych i wizua lizacją na powie""Zchni - typu EH-APD l. 

O ferta finny skierowana jest do zakładów górniczych w kroju i zagranicą . 
Świetnie zorganizowany serwis, będący wizytówką firmy, w każde j chwili sluly 
klientom doradztwem i pomocą. 

Elgór + Hansen oferuje ponadto usługi w dziedzinie: 
• kompletacji dostow wyposażenia elektrycznego do urządzeń górniczych 
• remontów i modernizacji ognioszczelnej oporatury budowy przeciwwybuchowej 
• opracowania dokumentacji technicznej układów elektrycznych stosowanych 

w górnictwie, a w szczególności w pomieSlczenioch zagrożonych wybuchem. 

Stali klienci firmy i powiększające się grono nowych 
kontrahentów sq najwyższym wyrozem uznania dla firmy, 
jako wiarygodnego portnero. Przejawem dbalości 
o klienta jest wprowadzony system zarządzania jakością 
wedlug norm ISO 9001:2000. 



JASTRZĘ SKA SPÓŁKA WĘGLOWA S .A. 

największy 

producent 
wę la ko sowego 

Polsce 

JASTRZĘBSK.J:\ SPÓŁK.A WĘGLOWA S.A. 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jas-Mos" 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupińsl<i" 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" 

www.jsw.pl 



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 

~ -~---

A/1100 

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 szklanege. 
~ 

6.Kotwy stalowe wklejane typu KSM. 

7.Eiementy obudowy kotwowej. 

8.Qkładziny stalowe. 

9.Stopy podporowe typu SPT. 

1 O.Spoiwo mineralne typu MDG. 

PPUH MIDO Sp. z o.o. 
40-021 KATOWICE 
ul. Damrota 16 

![-- -~--

1. r .. ~.,::.. 

··~· · .:_--:-~--=-:=:-::. 

tel./fax: (032) 757 31 32: 757 31 54 
tel. kom. 0606 92 93 54 
e-mail: mido@mido.pl; www.mido.pl 

PRZEDSIĘB IORSlWO 

FAIRPLAY 
2004,2005,2006 




