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Słowo wstępne 

Przed nami Szkoła Siedemnasta, a przed czytającym tę publikację tylko część "szkolnych" refera
tów. To zasługa tych, którzy od lat nas dzielnie wspierają w naszych pomysłach i dokładają włas
ne, ale także polityki naukowej, która zmienną jest. Aktualne trendy wyznaczają przede wszystkim 
publikacje w czasopismach wysoko punktowanych na liście rankingowej . Zmusza to nas- organi
zatorów do wciąż nowych działań i poszukiwań. Zmiany i nowości to nieodłączny atrybut życia 
współczesnego człowieka, a aktywność w ich wprowadzaniu jest wyznacznikiem sukcesu, także 
naszego jakim jest coraz większa liczba Uczestników Szkoły i podążająca za tym liczba publikacji. 
Warto przypomnieć, że zaczynaliśmy od niewielkiego zbioru materiałów konferencyjnych i ponad 
stu Uczestników naszych spotkań. 

Obecne materiały towarzyszące obradom Szkoły to: 
- kilkaset stron niniejszej publikacji; 
- materiały warsztatów poświęconych problematyce klimatyzacji wyrobisk, które ukażą się w Wia-

domościach Górniczych, co jest początkiem naszej szerszej współpracy; 
- artykuły wydane w kwartalniku Instytutu GSMiE Polskiej Akademii Nauk Gospodarka Surow

cami Mineralnymi; 
- referaty wygłoszone w ramach International Mining Forum wydane w londyńskim wydawnic

twie Francis & Taylor (dawniej A.A. Balkema). 
Wszystkie te działania wymagają skoordynowania recenzji i decyzji o druku odpowiednich gre

miów, stąd też nie wszystkie trafią do rąk naszych Uczestników w trakcie Szkoły, co było stałą prak
tyką przed kilkunastoma laty. Przewidujemy kolejne nowe rozwiązania wykorzystujące możliwo
ści szybkiego druku i Internetu oraz szerszą współpracę z kolejnymi partnerami. 

W przedkładanych materiałach znajdują się przede wszystkim referaty prezentujące aktualny 
stan górnictwa podziemnego w Polsce oraz jego perspektywy, i wierzę, że będą niezwykle przydat
ne wszystkim tym, którym bliskie jest górnictwo. 

Pragnę zaznaczyć, że nie jestem entuzjastą produkcji publikacji, ale jako Szkoła niewątpliwie 
poprawiamy "produkt naukowy" Uak nazywa działalność publikacyj ną znany autorytet ProfesorKa
jetan Wróblewski) na rynku krajowym i międzynarodowym. Ja i wielu innych zdecydowanie bar
dziej wolelibyśmy aby rosła liczba i wielkość sprzedaży eksportowej nowoczesnych produktów, 
które stanowią zaledwie niecałe 3% naszego eksportu, co daje nam dopiero 23 miejsce w Uni i Eu
ropejskiej. Od kilku lat nieco lepsze miejsce w rankingach światowych gwarantuje nam liczba pu
blikacji na głowę mieszkańca. Dobre i to. 

Cieszmy się, że dzieje się tak przy naszym "szkolnym" udziale. 
Na zakończenie tych moich wywodów, do których skłonił mnie coraz większy wysiłek wydaw

niczy Komitetu Organizacyjnego Szkoły, pragnę dedykować wszystkim decydentom znakomity cy
tat jakim posłużyli się przed kilkoma laty na łamach miesięcznika Znak (nr 579, 2003) A. Wittlin 
i K. Życzkawski-autorzy interesującej publikacji pt. ,,Ekonomia badań naukowych". Są to słowa 
skierowane przez niemieckiego teologa, profesora Uniwersytetu Berlińskiego Adolfa von Harna
cka zawarte w napisanym ponad sto lat temu liście do cesarza Wilhelma II: ,,Poszerzanie ludzkiej 
wiedzy, znajdowanie nowych form zatrudnienia oraz poprawa zdrowia obecnych i przyszłych po
koleń to najlepszy sposób, w jaki naród może zaprezentować światu wysoki poziom swojego roz
woju cywilizacyjnego. Dlatego też przodownictwo w dziedzinie nauki nie jest wyłącznie wartością 
hipotetyczną, lecz ma również zasadnicze znaczenie dla narodu i jego polityki. Nie trzeba doda
wać, że ma także wartość ekonomiczną" . 

I 



Warto dostrzec i zapamiętać te słowa naszych najbliższych sąsiadów, a ja tradycyjnie życzę 
wielu interesujących dyskusji, wspaniałych wrażeń, utrwalenia starych i zawiązania nowych przy
jaźni . 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

Jerzy Kicki 

Kraków, 16.02.2008 
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Szkola Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Strategia działania Kompanii Węglowej S.A. do roku 2015 

Grzegorz Pawłaszek 
Kompania Węglowa S.A. 

STRESZCZENIE: Kompania Węglowa S.A. w wyniku dynamicznie zachodzących procesów 
zmieniających jej otoczenie gospodarcze, społeczne i ekonomiczne opracowała dokument, który na 
okres kilku lat określa niezbędne do realizacji cele strategiczne. Strategia precyzuje również zasad
nicze obszary i tematy strategiczne, na które Spółka musi szczególnie położyć nacisk, aby założone 
przedsięwzięcia udało się zrealizować w zakresie pozwalającym na osiągnięcie sukcesu. Wynikiem 
zrealizowanych celów będzie zwiększenie konkurencyjności węgla kamiennego jako nośnika ener
gii na rynku krajowym jak również przekształcenie Kompanii Węglowej S.A. w firmę o najwyż
szym poziomie i standardach zarządzania. 

SŁOWO KLUCZOWE: Strategia 

WPROW ADZENIE 

"Strategia rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. w latach 2007-2015" jest podsta
wowym dokumentem określającym kierunki działań Spółki w długim, ośmioletnim okresie czasu. 
Realizacja Strategii Kompanii Węglowej S.A. będzie się opierać na dążeniu do osiągnięcia założo
nej Misji i Wizji Spółki oraz działaniu w czterech podstawowych obszarach, w których wyznaczo
no siedem najważniejszych tematów strategicznych. 

Misja 
Produkcja wysokiej jakości paliw węglowych celem zabezpieczania potrzeb energetycznych 

kraju i zaspokajania potrzeb klientów. 

W i ;;ja 
Utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowej sprzedaży węgla oraz zapewnienie bezpieczeń

stwa finansowego poprzez efektywnie ekonomicznie wykorzystanie posiadanych zasobów, zacho
wanie konkurencyjności wobec innych nośników energii, zapewnienie wysokiej jakości obsługi 
klienta oraz innowacje w zakresie przetwarzania węgla. 

Osiągać to chcemy przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz poszanowania środo
wiska naturalnego. 

Kompania Węglowa S.A. będzie w okresie objętym Strategią koncentrować się na następują-
cych działaniach: 

zapewnieniu wysokiej jakości produktów, oferowanych w konkurencyjnej cenie nabycia przy 
zapewnieniu kompleksowej obsługi klientów; 
stworzeniu kopalń zespolonych o znacznych zasobach węgla, co pozwoli na uproszczenie infra
struktury technicznej i umożliwi opłacalną eksploatację węgla; 
rozwoju oraz unowocześnieniu majątku produkcyjnego i wyposażenia technicznego; 
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minimalizacji wpływu eksploatacji górniczej na środowisko naturalne; 
optymalizacji wielkości zatrudnienia i racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi; 
zapewnieniu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych; 
wspieraniu rozwoju nowoczesnych, czystych technologii węglowych. 

Obszary i tematy 
strategiczne 

Rys. l. Obszary i tematy strategiczne 
Figure l. Strategie areas and subjects 

Do zasadniczych czynników decydujących o konieczności opracowania Strategii należą: 
dynamicznie zmieniające się otoczenie, a w szczególności wyzwaniajakie stawia przedjednost
kami gospodarczymi wolny rynek; 
przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 roku "Strategii działalności górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce na lata 2007-2015"; 
wejście w życie Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamien
nego w latach 2008-2015 . 

MARKETING I SPRZEDAŻ WĘGLA 

Celem generalnym w zakresie marketingu i sprzedaży jest ustabilizowanie przychodów Kompanii 
Węglowej S.A. równomiernie w ciągu całego roku i maksymalizacja zysku ze sprzedaży w poszcze
gólnych segmentach rynku. Strategia zarządzania marketingowego zakłada płynną reorientację 

Kompanii Węglowej S.A. od rynku producenta do rynku odbiorców. 
Szeroki profil produkowanego węgla powoduje, że może być on kierowany do różnych grup 

użytkowników, jak: energetyka zawodowa, koksownictwo, odbiorcy przemysłowi, ciepłownictwo, 
sektor komunalno-bytowy (w tym gospodarstwa domowe) oraz na eksport. 

Działania realizowane w ramach przyjętej Strategii mają na celu zabezpieczenie potrzeb krajo
wych odbiorców, zwłaszcza energetyki zawodowej, koksowni i klientów indywidualnych. Wpraw
dzie w 2008 roku sprzedaż węgla na rynku krajowym ulegnie zmniejszeniu ze względu na wyłą-
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czenie ze struktur Kompanii kopalni "Bolesław Śmiały" i "Silesia", ale w kolejnych latach będzie 
systematycznie rosła osiągając w 2015 roku poziom 38,5 mln ton. Ogólna wielkość sprzedaży wy
niesie 43,3 mln. ton. 

W sprzedaży eksportowej nastąpi znaczące ograniczenie eksportu morskiego, gdzie uzyskiwane 
ceny są najmniej korzystne. W kontraktach eksportowych uwzględnia się dostawy węgla energe
tycznego drogą lądową z kopalń Kompanii do planowanych nowych elektrowni węglowych, które 
w okresie najbliższych kilku lat mają powstać w krajach sąsiednich. 

Kształtowanie się wolumenu sprzedaży w poszczególnych latach w podziale na kraj i eksport 
przedstawia poniższy wykres . 
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Wykres l. Prognoza sprzedaży węgla na kraj oraz na eksport w latach 2007-2015 
Graph l. Hard coal sales forecast on home and for export marketsin 2007-2015 

Kompania Węglowa planuje: 
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38 465,7 

2015 
Lata 

- systematyczny wzrost sprzedaży węgla koksowego zarówno w kraju jak i w eksporcie, 
- zwiększenie wolumenu sprzedaży do energetyki zawodowej od 2012 roku z poziomu 22,1 mln 

ton, do 22,9 mln ton w 2015 roku, co wiąże się z uruchomieniem nowych mocy w energetyce 
zawodowej; 

- utrzymanie na maksymalnie wysokim poziomie sprzedaży węgla opałowego (sortymentów gru
bych, średnich i paliw kwalifikowanych) . 
Rozwój rynku paliw ekologicznych wyznacza wyraźnie działania strategii produktowej firmy. 

Istotnym zadaniem będzie opracowanie, standaryzacja, oraz wprowadzenie na rynek paliw ekolo
gicznych, wytworzonych na bazie miału węglowego do spalania w niskoemisyjnych urządzeniach 
grzewczych. Ważne jest także utrzymanie pozycji lidera w produkcji eko-groszków, poprzez zapew
nienie wysokiej jakości produktu, rozszerzanie ilości produkujących je kopalń i optymalne wyko
rzystanie zasobów węgla całej Kompanii Węglowej S.A. (kwalifikacja produktów na bazie miesza
nek węgli) . W celu ochrony jakości oferowanych paliw węglowych Kompania sprzedaje swoje 
produkty pod zastrzeżonymi nazwami handlowymi : RETOPAL, BORUTA i PIEKLORZ i stale 
pracuje nad umocnieniem wartości marek tych produktów. Rozwijana jest również współpraca 
z producentami kotłów grzewczych małej mocy, instytucjami naukowo-badawczymi i jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
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Prognoza sprzedaży węgla w kraju do koksowni, energetyki 
zawodowej i pozostałych odbiorców w latach 2007+2015 
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Wykres 2. Prognoza sprzedaży węgla w kraju do koksowni, energetyki zawodowej i pozostałych odbiorców 
Graph 2. Forecast of bard coal sales on borne market for cok ing plants, professionaJ power generators 
and remaining customers 

Kompania Węglowa S.A. w dalszym ciągu będzie dążyć do realizacji sprzedaży węgla na pod
stawie maksymalnej ilości umów bezpośrednich z odbiorcami krajowymi z energetyki zawodowej, 
koksownictwa, dużych przedsiębiorstw przemysłowych (zakłady chemiczne, cukrownie, ciepłow
nie przemysłowe i komunalne). Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa w obrocie węglem, 

gdyż bezpośrednia współpraca z odbiorcami pozwala na optymalizację struktury sortymentowej i ja
kościowej węgla. 

W sektorze odbiorców indywidualnych Kompania Węglowa S.A. rozwija sieć Autoryzowanych 
Sprzedawców, której zadaniem jest obsługa sprzedaży całości węgla opałowego, to jest sortymen
tów grubych, średnich oraz paliw kwalifikowanych. 

Poniżej schematycznie przedstawiono kanały dystrybucji węgla w KW S.A. 

Rys. 2. Kanały dystrybucji węgla w KW S.A. 
Figure 2. Coal distribulion channels in KW S.A. 
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POTENCJAŁ PRODUKCYJNY 

Wprowadzona nowa struktura organizacyjna KW S.A. jest oparta na sześciu pionach funkcjonal
nych podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu oraz czterech centrach wydobywczych podleg
łych Wiceprezesowi ds. Zarządzania Produkcją. 

Centra wydobywcze zarządzają zakładami górniczymi położonymi w sąsiedztwie, tak że ich 
obszary górnicze tworzą struktury zwarte pod względem terytorialnym. Charakteryzują się również 
zbliżonymi (pod względem ilości) bazami zasobów operatywnych. Zgrupowane w danym centrum 
zakłady górnicze posiadają podobne warunki geologiczno-górnicze (litologia i stratygrafia złoża, 
jakość kopaliny, zagrożenia naturalne) oraz charakteryzują się zbliżoną wydajnością produkcji, 
wynikającą z lokalnych warunków górniczych, a ponadto są zdolne zaspokajać zbliżony segment 
rynku odbiorców węgla. 

BAZAZASOBOWA 

Obszary górnicze kopalń Kompanii Węglowej S.A. położone są na terenie 50 gmin. 
Złoża Kompanii Węglowej S.A. wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem budowy 

geologicznej (w szczególności tektoniki), stopnia sczerpania zasobów, stopnia rozpoznania, para
metrów jakościowych pokładów węgla oraz zagrożeń naturalnych. Położone są na obszarze całego 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego . 

W Kompanii Węglowej S.A. udokumentowano 28 złóż węgla kamiennego w granicach obsza
rów górniczych 16 kopalń. Kopaliną towarzyszącą złożom węgla kamiennego jest metan. 

Tabela l. Stan zasobów węgla kamiennego na 31.12.2006 r. dla KW S.A. 
Table l Coal reserves situation as of 31 12 2006 for KW S A 

zasoby bilansowe 8 527,6 mln ton 

zasoby przemysłowe 2 820,4 mln ton 

zasoby operatywne l 674,5 mln ton 

Z charakterystyki bazy zasobowej kopalń Kompanii Węglowej S.A. wynikają następujące 
wnioski: 

możliwa jest produkcja szerokiego asortymentu węgl i energetycznych i koksowych; 
- istnieje konieczność zwiększenia bazy zasobowej poprzez udokumentowanie i uzyskanie kon

cesji na złoża kopalń zlikwidowanych i złoża niezagospodarowane; 
powstanie centrów wydobywczych umożliwia podjęcie eksploatacji w rejonach przygranicz
nych oraz w filarach szybów przewidzianych do likwidacji; 
w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad A-4 i A-1 zalega łącznie ok. 400 mln ton, których eks
ploatacja wymaga uzyskania stosownych uzgodnień z użytkownikiem (GDDKiA), co aktualnie 
oznacza praktycznie rezygnację z tych części złóż. 

KSZTAŁTOWANIE DOCELOWYCH MODELI CENTRÓW WYDOBYWCZYCH 

Strategia Kompanii Węglowej S.A. w zakresie restrukturyzacji technicznej kopalń polega m.in. 
na łączeniu kopalń sąsiednich w celu stworzenia zakładów górniczych o znacznych zasobach wę
gla, umożliwiającym opłacalną eksploatację. W wyniku łączenia kopalń (integracji technicznej 
zakładów górniczych) powstaje możliwość likwidacji zbędnej infrastruktury technicznej zwłaszcza 
szybów, wyrobisk korytarzowych i zakładów przeróbczych lub ich części. 
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Efektem planowanych zmian będzie: 
- utworzenie na bazie funkcjonujących centrów wydobywczych kopalń zespolonych co spowo

duje dalsze uproszczenie struktury organizacyjnej oraz ostatecznie uporządkuje zagadnienia 
związane z podziałem funkcji i kompetencji; 

- sukcesywne opracowywanie i wdrażanie restrukturyzacji technicznej mającej na celu optymali
zację procesów produkcyjnych pod kątem funkcjonowania kopalń zespolonych. 

Centrum Wydobywcze Zachód 
Planowane do 2015 roku działania restrukturyzacyjne w Centrum Wydobywczym Zachód prze

widująrozwój udostępnionej bazy zasobowej oraz upraszczanie infrastruktury technicznej. 
Do utrzymania planowanej produkcji niezbędne jest udostępnienie zasobów w tych pokładach, 

które ze względu na parametry techniczne i warunki górniczo-geologiczne zapewnią eksploatację 
efektywną ekonomicznie. 

Główne przedsięwzięcia, które będą realizowane to: udostępnienie zasobów w filarach ochron
nych, budowa i udostępnienie nowych poziomów, zagospodarowanie metanu oraz eliminacja eks
ploatacji podpoziomowej ścian, 

Centrum Wydobywcze Północ 
Do roku 2015 uproszczona zostanie struktura zakładów górniczych a z obecnie 6 istniejących, 

do-celowo zostanie utworzona kopalnia zespolona. Zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, poprzez 
likwidację zbędnych elementów infrastruktury powierzchniowej (zlikwidowanych zostanie 12 szy
bów) oraz dołowej (likwidacja zbędnych wyrobisk i poziomów). 

Najważniejsze zadania do wykonania to: przekształcenia zakładów dwuruchowych w jednoru
chowe, eksploatacja w filarach ochronnych zlikwidowanych szybów, przejmowanie złóż sąsiednich, 
zagospodarowanie metanu. 

Centnun Wydobywcze Wschód 
Docelowo Centrum Wydobywcze Wschód działać będzie w oparciu o trzy jednoruchowe zakła

dy górnicze tj. Brzeszcze, Piast i Ziemowit. 
Przewiduje się podjęcie następujących przedsięwzięć restrukturyzacyjnych: dokończenie likwi

dacji Ruchu II KWK ,,Piast", zbycie zorganizowanej części składników majątkowych przedsiębior
stwa tj . Ruchu II Silesia KWK Brzeszcze-Silesia, zbycie KWK "Bolesław Śmiały" do Południo
wego Koncernu Energetycznego S.A. w 2008 r., optymalizacja eksploatacji w obszarach przygra
nicznych kopalń, budowa systemu sterowania i monitorowania zrzutu zasolonych wód kopalnia
nych, zakończenie budowy Zakładu Wzbogacania Miałów. 

Centrum Wydobywcze Południe 
Proces przemian strategicznych w .Centrum Wydobywczym Południe· charakteryzuje dążenie 

do stworzenia modelu grupy skonsolidowanych zakładów górniczych. 
W tym celu przewiduje się wykonanie połączeń technologicznych: wentylacyjnych i wentyla

cyjno-transportowych. Pozwali to na lepsze skoordynowanie funkcjonowania kopalń oraz optymal
ne wykorzystanie ich zdolności wentylacyjnych, transportowych i możliwości odmetanowania. 

Założono również realizację następujących zadań: budowa nowych poziomów wydobywczych, 
pogłębianie szybów jak również eksploatacja zasobów w filarach ochronnych. 

Do roku 2012 planowanajest likwidacja Ruchu II KWK "Rydułtowy-Anna" tj. dawnej KWK 
"Anna" w związku z wyczerpaniem się bazy zasobowej tego ruchu kopalni. 

ZAGOSPODAROW ANIE METANU 

Tylko trzy spośród szesnastu kopalń Kompanii Węglowej S.A. są kopalniami niemetanowymi. 
Według stanu na 31 grudnia 2006 r. zasoby metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalniach 

Kompanii Węglowej S.A. wynoszą łącznie: bilansowe 13 380,1 mln m3
, w tym przemysłowe 

6 



2 587 ,l mln m3 Największe zasoby posiada Kopalnia Brzeszcze-Silesia odpowiednio: bilansowe-
4 507,2 mln m3

, przemysłowe- l 197,9 mln m3
• 

Realizacja czynności założonych w koncepcji zagospodarowania metanu spowoduje, iż zwięk
szy się ilość kopalń, w których metan będzie wykorzystywany do celów gospodarczych oraz udział 
ilości metanu zagospodarowanego w ilości ujętego metanu. Dotychczasowy udział waha się od 
około 25% (w KWK Halemba-Wirek) do 100% (w Kopalni Brzeszcze-Silesia). 

Koncepcja zagospodarowania metanu dotyczy zwłaszcza nowych instalacji odmetanowania. 
Możliwe tu są różne rozwiązania dotyczące spalania w kotłach lub silnikach w celu produkcji 

energii. 
Posiadane analizy określają poziom korzyści z zastosowania poszczególnych rozwiązań: 

- układy kogeneracji (produkcja energii cieplnej i elektrycznej)- do l ,41 zł/m3 ; 
- układy trigeneracji (produkowanie energii na potrzeby klimatyzacji) -do 1,57 zł/m3 ; 
- możliwość zwiększenia tych korzyści poprzez zastosowanie mechanizmów Wspólnych Wdro-

żeń (Joint Implementation) wynikających z Protokołu z Kyoto dzięki redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery -do 0,33 zł/m3 CH4. 

Koncepcja przewiduje, że w kopalniach posiadających możliwości zwiększenia zagospodaro
wania metanu będziemy ten metan stosować do produkcji energii, a w kopalniach stosujących od
metanowanie lokalne zweryfikowane zostaną prognozy zagrożenia metanowego i na tej podstawie 
podjęte będą decyzje organizacyjne i inwestycyjne o budowie instalacji umożliwiających ujęcie 
metanu na powierzchnię oraz jego zagospodarowanie. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Prowadzone działania na rzecz ochrony środowiska w latach 2007-2015 będą miały na celu: 
- minimalizowanie wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, 
- mini malizację i lości wytwarzanych odpadów wydobywczych w szczególności poprzez działania 

"u źródła", 
- maksymalne ograniczenie ilości odpadów wydobywczych kierowanych na składowiska poprzez 

ich gospodarcze wykorzystanie na dole jak i na powierzchni, 
- zmniejszenie szkodliwego oddziaływania kopalnianych wód zasolonych na wody powierzchnio

we głównie poprzez kontrolowany ich zrzut oraz prowadzenie działań "u źródła". 
Wynikiem podejmowanych działań zarówno w sferze inwestycyjnej jak i pozainwestycyjnej 

w zakresie ochrony środowiska będzie osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych w ramach 
których można wymienić m.in.: 
- gospodarcze zagospodarowanie odpadów pogórniczych oraz prowadzenie rekultywacji technicz-

nej i biologicznej; 
- zachowanie wymaganej czystości rzek głównie poprzez działania hydrotechniczne; 
- ograniczenie emisji pyłowo-gazowej; 
- dostosowanie poziomu emitowanego hałasu do obowiązujących norm. 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Wprowadzona nowa struktura organizacyjna zmieniła warunki dla prowadzenia działalności inwe
stycyjnej w Kompanii Węglowej S.A. Polityka inwestycyjna została ukierunkowana na: 
- osiągnięcie docelowych modelów funkcjonowania centrów wydobywczych, zapewniających 

stabilizację fro ntu wydobywczego i poprawę wyników ekonomicznych; 
- inwestowanie z myślą o grupach kopalń zorganizowanych w centra wydobywcze, aby infra

struktura techniczna zakładów służyła całym ich grupom; 
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- modernizowanie i unowocześnianie majątku produkcyjnego, poprawa stopnia wykorzystania 
majątku; 

- poprawę stanu bezpieczeństwa i warunków BHP; wydajności i efektywności pracy; 
- angażowanie w działalność inwestycyjną większego poziomu środków finansowych dla przy-

spieszenia procesów modernizacyjnych; wzrost nakładów na tonę wydobycia; 
- pozyskiwanie środków pieniężnych dla finansowania znaczących, priorytetowych przedsięwzięć 

i zadań. 
Program inwestycyjny KW S.A. zakłada prowadzenie w centrach wydobywczych działań i przed

sięwzięć w poniższych głównych obszarach związanych z produkcją: 
- udostępnianie partii złóż węgla pod kątem zakładanej struktury wydobycia w centrach wydo

bywczych, odtwarzanie ubytków zdolności wydobywczych; 
koncentracja wydobycia węgla poprzez zakupy wysokowydajnych kompleksów ścianowych 
(obudów zmechanizowanych, przenośników ścianowych i podścianowych); 

- dostosowywanie produkcji węgla do jakościowych i ilościowych wymogów rynku (budowy, 
rozbudowy, modernizacji zakładów przeróbczych); 

- realizacja programu zagospodarowania metanu jako kopaliny towarzyszącej . 

W programie inwestycyjnym na lata 2007-2015 założony został łączny poziom nakładów 
w wysokości ponad 6,5 mld zł, z tego średnio na budownictwo inwestycyjne przypada 50,7 %, na 
zakupy gotowych dóbr 49,3 %. Podstawowe źródło finansowania potrzeb stanowią środki własne. 
Ponadto założono przyznanie pomocy publicznej w formie dotacji budżetowej na dofinansowanie 
do inwestycji początkowych (140,3 mln zł) , ujęto środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej (36,7 mln zł) oraz przyjęto pozyskiwanie podstawowych maszyn i urządzeń w ra
mach leasingu finansowego . Sposobem na pozyskanie środków pieniężnych ma być emisja przez 
KW S.A. pakietu obligacji. 

Na wykresie przedstawiono zbiorczo nakłady inwestycyjne KW S.A. do 2015 roku z określe
niem wskaźnika inwestowania (wielkości nakładów do tony wydobycia węgla). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

• Budownictwo inwestycyjne D Zakupy gotowych dóbr 

Wykres 3. Nakłady inwestycyjne i wskaźnik inwestowania KW S.A. do 2015 roku 
Graph 3. Investment expenditures and investment intensity index for KW S.A. until 2015 
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FOLITYKAZATRUDNIENIOWA 

Realizacja restrukturyzacji zatrudnienia pozwoli na takie ukształtowanie jego poziomu, który 
zapewni racjonalne wykorzystanie zdolności i umiejętności zawodowych pracowników i pozwoli 
na wzrost wydajności pracy. 

Celem Kompanii Węglowej S.A. jest osiągnięcie docelowego, optymalnego ze względów tech
nologicznych stanu zatrudnienia przy spełnieniu przepisów prawa górniczego i geologicznego. 

Prognozuje się osiągnięcie optymalnego stanu zatrudnienia oraz poprawę relacji zatrudnienia 
pod ziemią do zatrudnienia na powierzchni w kopalniach. 

Tabela 2. Stany zatrudnienia w poszczególnych latach w KW S.A. 
T b! E l a e 2. mployment situation in articular years in KW S.A. 

Prognoza Razem 
Lp. Wyszczególnienie lm. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-15 

' ' u 

1 Stan zatrudnienia ogółem, w tym: osoby 63 065 59 589 57 034 56115 54628 52 936 52 216 51181 50 212 / 
a -pod ziemią osoby 48 055 45 799 43 360 42 538 41 153 39 614 39 214 38 551 38 026 

-----2 Zwolnienia ogółem, z tego: osoby 5160 6220 4387 4181 4536 4369 3916 3387 3 167 39 323 

a -emerytury osoby 4 445 2 880 4154 3 967 4 346 4 173 3 709 3 r71 2 976 33 821 

3 Przyjęcia ogółem: osoby 1827 2744 1832 3262 3049 2677 3196 2352 2198 23137 

4 Przeciętne zatrudnienie ogółem etaty 64818 60 316 58 334 56 577 55 376 53 620 52 579 51701 50 701 7 

Folityka zatrudnienia w latach 2007-2015 opierać się głównie będzie na dzi ałaniach własnych 

polegających na dostosowaniu poziomu zatrudnienia do określonych potrzeb produkcyjnych w po
szczególnych latach. W szczególności zakłada się: 

odejścia uprawnionych pracowników na emerytury; 
zmiany organizacyjne umożliwiające alokacje pracowników pomiędzy kopalniami w ramach 
obecnych centrów wydobywczych, a w przyszłości kopalń zespolonych; 
uzupełnianie poziomu zatrudnienia pod ziemią do wymaganych wielkości uzależnionych od po
trzeb produkcyjnych, w szczególności poprzez przyjmowanie do pracy pod ziemią absolwentów 
techników górniczych, oraz absolwentów szkół wyższych; 
przygotowanie pracowników kadrowych na wyższe stanowiska w dozorze i kierownictwie ruchu 
kopalń wykorzystując naukowe i praktyczne wsparcie procesów awansowania pracowników; 
nie przyjmowanie nowych pracowników na powierzchnię, poza niezbędnym uzupełnieniem za
trudnienia w zakładach przeróbczych oraz specjalistów, których nie można pozyskać w ramach 
własnych zasobów kadrowych; 
podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zatrudnienia na powierzchni kopalń, 
współpracę z uczelniami i szkołami średnimi w zakresie prowadzenia naboru na kierunkach 
i specjalnościach zawodowych określonych przez KW S.A.; 
współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy. 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Dalsza poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy realizowana będzie przy założeniu, uwzględniają
cym między innymi konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów, które powodują aktywne 
zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli struktury organizacyjnej zakładu górniczego 
w poprawę BHP. 
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Cele te osiągane będą między innymi poprzez: 
realizację uzgodnionej z pracownikami polityki bezpieczeństwa; 
informowanie pracowników, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu w zakresie 
wszystkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z ich pracą; 
umożliwianie uczestnictwa pracownikom w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania 
i sprawdzania działań na rzecz poprawy BHP; 
podnoszenia kwalifikacji i uwzględniania roli pracowników w działaniach na rzecz BHP; 
objęcie programem adaptacji zawodowej młodych i nowoprzyjmowanych pracowników; 
doskonalenie szkoleń BHP oraz kursów zawodowych połączonych z rozwojem zaplecza prak
tycznej nauki zawodu; 
wdrożenie we wszystkich kopalniach informatycznego systemu wspomagania zarządzania bez
pieczeństwem; 

- doskonalenie organizacji pracy, na bazie zebranych doświadczeń wynikających z zaistniałych 
zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych;, 
dalsze doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
Planuje się wzrost kosztów związanych z BHP z 10,7 tys. zł/prac. w 2007 roku do 12,0 tys. zł/prac. 

w roku 2015. 
Nakłady inwestycyjne związane z BHP wzrastają z 242,3 mln zł w 2007 roku do 280,5 mln zł, 

tj. o 38,2 mln zł. Nakłady w odniesieniu do wydobycia kształtują się odpowiednio od 5,06 zł/t 
w 2007 do 6,36 zł/t w 2015 r. 

Łączne koszty i nakłady inwestycyjne na l zatrudnionego kształtują się od 14,4 tys. zł/prac. 
w 2007 roku do 17,6 tys. zł/prac. w 2015 roku. Dynamika łącznych kosztów i wydatków na BHP 
na l zatrudnionego [2007 baza] wynosi odpowiednio 14,8% w 2008 roku do 21,6% w 2015 roku. 

Zestawienie nakładów i kosztów na BHP w latach 2007-2015 prezentuje tabela. 

Tabela 3. Nakłady i koszty na BHP w latach w KW S.A. 
T bl 3 E d' d ~ H l h d W k S ~ . KW S A a e xpen 1tures an costs or ea t an or a ety m 

P.w. Prognoza Strategia 
Lp. Wyszczególnienie Jffi 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Razem koszty BHP mln.zl 693,3 671,9 654,9 638,0 629,1 623,4 613,8 611,1 609,2 

6 Nakłady inwestycyjne związane z BHP mln.zł 242,3 327,1 328,3 333,1 296,1 333,3 312,1 288,4 280,5 

1 O Łączne koszty i nakłady inwestycyjne mln. zł 935,6 999,1 983,1 971,2 925,2 956,7 925,9 899,5 889,7 

11 Naklady w odniesieniu do zalogi tys.ZIIprac 14,4 16,6 16,9 17,2 16,7 17,8 17,6 17,4 17,6 

12 
Dynamika łącznych kosztów i Wfdalków na BHP 
na 1 zatrudnionego [2006 baza] % BAZA 14,8 16,8 19,0 15,8 23,6 22,0 20,6 21,6 

PODSUMOW ANIE 

Strategia Kompanii Węglowej S.A. zakłada realizację wielu przedsięwzięć technicznych finanso
wych i organizacyjnych, które w konsekwencji doprowadzą do jak najlepszego funkcjonowania 
Spółki w warunkach coraz bardziej konkurencyjnego globalnego rynku pierwotnych nośników 
energii. Zamierzone przedsięwzięcia zostały zwymiarowane czasowo i nakładowo, zaś prognozo
wane wyniki ekonomiczne i finansowe przedstawionych scenariuszy rozwoju firmy wskazują na 
konieczność przemodelowania produkcji i kierunków sprzedaży, czego efektem jest znacząca po
prawa produktu handlowego w postaci węgla o lepszej jakości oraz wzrost sprzedaży węgla kokso
wego. Niezależnie od zmian oferty handlowej, przewidziano szeroko rozumianą nowąjakość 
w procesie zarządzania w sferze wykorzystania zasobów węgla, środków produkcji, zasobów ludz
kich jak i ekonomiki i finansów. 
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Podstawowym celem zmian jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Procesy gospodarcze 
i produkcyjne zachodzące w Kompanii Węglowej S.A. zdeterminowane są efektem skali, co 
w konsekwencji powoduje skutki pozytywne, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami, ale 
również problemy związane z niewydolnością struktur i procedur zarządczych. 

Celem nadrzędnym przyjętej Strategii jest utworzenie skonsolidowanego organizmu gospodar
czego, w którym funkcjonują grupy zakładów górniczych zintegrowane w ramach kopalń zespo
lonych, dobrane w sposób optymalizujący wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów 
ludzkich. Działania założone w Strategii zapewnią wysoką efektywność procesu restrukturyzacji, 
a jednocześnie umożliwiąjego realizację w warunkach spokoju społecznego. 

LITERATURA 

[l] ,.Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 2007-2015" przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 31 lipca 2007 roku. 

[2] Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. 

Strategy of Activities of Kompania Węglowa S.A. Until 2015 

Kompania Węglowa S.A. , in the result of dynamie processes changing its economic and social sur
rounding, elaborated a document which determines indispensable strategie objectives for its activ
ity for the period of several years. The strategy also details principal areas and strategie subjects the 
Company must see to in particular in order to be capable to successfully accomplish the assumed 
objectives. The result of the accomplished objectives will consist in increase of hard coal competi
tiveness asan energy carrier on home market as well as transformation of Kompania Węglowa S.A. 
into a company of highest level and standards of management. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Strategiczne problemy Katowickiego Holdingu Węglowego S .A. 
w świetle przewidywanej prywatyzacji 

Stanisław Gajos 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 

STRESZCZENIE: Dla utrzymania pozycji rynkowej KHW S.A. w perspektywie długoterminowej 
konieczne jest podjęcie wielokierunkowych działań w celu dostosowania firmy do zmieniających 
się potrzeb rynku, uwarunkowań górniczo-geologicznych kopalń oraz prognozowanego rynku pracy. 

Realizacja wyznaczonych celów wymaga jednak poniesienia znacznych nakładów inwestycyj
nych, których Spółka nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami . Niezbędne jest zatem do
kapitalizowanie firmy poprzez wpływy z emisji akcji. 

W strategii KHW S.A. założono upublicznienie mniejszośc iowego pakietu akcji na rynku pa
pierów wartościowych. Poza pozyskaniem środków fi nansowych osiągnięte zostaną znaczące nie
wymierne korzyści, takie jak: wzrost prestiżu i wiarygodności , poprawa wizerunku firmy na rynku, 
promocja Spółki i jej produktów. Ponadto łatwiejsze będzie pozyskanie pracowników do pracy 
w Spółce , ponieważ uzyskana poprawa efektywności daje możliwość zwiększenia wynagrodzeń, 
a dobry wizerunek firmy, z perspektywą dalszego rozwoju, będzie zachęcać do podjęcia pracy 
w KHW S.A. 

l. GŁÓWNE CZYNNIKI DETERMNUJĄCE PRZYSZŁOŚĆ KHW S.A. 

Zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego zmuszają każde przedsiębior
stwo działające na zasadach wolnorynkowych do podejmowania nowych, często niestandardowych 
przedsięwzięć w celu utrzymania lub umocnienia swojej pozycji rynkowej. Przed Katowickim 
Holdingiem Węglowym S.A. stojąpoważne wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć w najbliż
szej przyszłości. Tylko pomyślna ich realizacja może zagwarantować długookresową stabilizację 
rynkową Spółki, zgodną z oczekiwaniami właściciela i załogi . 

Główne problemy stojące przed Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. to: 
konieczność odtworzenia zdolności produkcyjnych poprzez udostępnienie nowych pól eksploa
tacyjnych; 
coraz trudniejsze warunki górniczo-górnicze powodujące coraz większą niepewność osiąganych 
wyników; 
wzrost kosztów na skutek eksploatacji węgla z coraz niższych poziomów wydobywczych; 
dostosowanie się do potrzeb energetyki w zakresie j akości węgla dla sprostania wymogom och
rony środowiska (wzrastające zapotrzebowanie na węgiel o wysokich parametrach jakościowych, 
tj. wysoko kaloryczny i o niskim zasiarczeniu); 
ugruntowanie swojej pozycji na rozwijającym się rynku Kwalifikowanych Paliw Węglowych; 
pozyskanie dobrze wykształconych i przygotowanych do górnictwa kadr w miejsce pracowni
ków odchodzących na emerytury. 
Aby sprostać tym wyzwanio.in Katowicki Holding Węglowy S.A. musi podjąć konkretne dzia

łania we wszystkich obszarach swojej działalności. 
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1.1. Odtworzenie zdolności produkcyjnej i dostosowanie oferty handlowej do potrzeb rynku 

Najważniejszym zadaniem stojącym przed KHW S.A., od którego zależy przyszłość Spółki, jest 
udostępnienie nowych, lepszych jakościowo frontów wydobywczych oraz nowych poziomów i pól 
eksploatacyjnych. Ze względu na wymagania ochrony środowiska nowe pola będą udostępnianie w 
pokładach o wysokich parametrach jakościowych, tj . o wartości opałowej węgla powyżej 28 MJ/kg, 
zawartości popiołu poniżej 12%, zawartości siarki poniżej 0,6% i zawartości chloru poniżej 0,1 %. 
Tym samym możliwe będzie dostosowanie oferty handlowej do potrzeb i oczekiwań rynku w spo
sób gwarantujący zbyt całości produkcji, przy maksymalizacji możliwej do uzyskania ceny zbytu 
węgla. Osiągnięte to zostanie poprzez koncentrację wydobycia z pokładów grupy siodłowej oraz 
maksymalne ograniczenie eksploatacji pokładów grupy 300 o niskich parametrach jakościowych . 

Poprawę jakości wydobywanego węgla planuje się osiągnąć również w wyniku stosowania nowych 
rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji cienkich pokładów o zmiennej miąższości - np. 
poprzez zastosowanie kompleksu strugowego. Pozwoli to na "czystą'' eksploatację pokładu i istot
ne ograniczenie zanieczyszczenia urobku. 

Ze względu na eksploatację z coraz niższej zalegających pokładów węglowych warunki górni
czo-geologiczne stają się coraz trudniejsze, a eksploatacja coraz bardziej ryzykowna. Wpływa to 
w istotny sposób na poziom kosztów produkcji . 

Aby zapobiec wzrostowi jednostkowych kosztów oraz zminimalizować ryzyko produkcji KHW 
S.A. przewiduje: 
- koncentrację produkcji w trzech centrach wydobywczych; 
- utworzenie frontów rezerwowych; 
- zwiększenie zdolności produkcyjnej docelowo o 3 mln ton rocznie. 

Modelem docelowym funkcjonowania kopalń w KHW S.A. jest prowadzenie eksploatacji w trzech 
centrach wydobywczych o zdolności produkcyjnej od 17 000 do 29 000 t/d (aktualnie w skład KHW 
S.A. wchodzi pięć zakładów wydobywczych). Efektem będzie lepsze wykorzystanie złoża, zaso
bów ludzkich oraz obiektów dołowych i infrastruktury na powierzchni, co pozwoli na zmniejszenie 
kosztów produkcji . 

Utworzenie frontu rezerwowego zagwarantuje osiąganie planowanego poziomu wydobycia pomi
mo występowania trudnych warunków górniczo-geologicznych, tj . wzrastającego udziału eksploa
tacji prowadzonej w warunkach zagrożeń skojarzonych, częstego występowania pogorszonych wa
runków stropowych szczególnie w strefach przyuskokowych, konieczności prowadzenia koordyna
cji postępu poszczególnych wyrobisk, itp. 

W strategii KGK zakłada się stopniowy wzrost wydobycia z około 17 mln ton/rok w roku 2008 
do 20 mln tonirok od 2014 roku. 
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Planowany wzrost wydobycia spowoduje znaczący spadek jednostkowych kosztów produkcji. 
Wynika to ze specyfiki górnictwa, które w stosunku do innych branż wyróżnia bardzo wysoki udział 
kosztów stałych. Przewiduje się, że zwiększona produkcja w pełni znajdzie zbyt na rynku krajo
wym i zagranicznym, na co wskazują wyniki analizy rynku. 

Szansą dla KHW S.A. jest dynamicznie rozwijający się rynek paliw ekologicznych. W związku 
z pojawieniem się na rynku nowych konstrukcji niskoemisyjnych retortowych kotłów węglowych, 
KHW S.A. już od kilku lat z powodzeniem promuje nowoczesne technologie spalania węgla dla 
małych i średnich źródeł ciepła oparte na tych kotłach, i jest pierwszym krajowym producentem 
Kwalifikowanych Paliw Węglowych (EKORET, EKO-FINS, ORZECH-E, GROSZEK-E). W latach 
ubiegłych, dzięki szeroko prowadzonej przez KHW S.A. akcji informacyjnej, zainstalowano kilka
dziesiąt tysięcy takich kotłów, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach komunalnych 
(szkoły, budynki użyteczności publicznej) . Ocenia się, że w latach następnych nastąpi również dy
namiczny wzrost ilości zabudowanych kotłów większej mocy (do 4 MWt), co przyczyni się do zna
cznego wzrostu zapotrzebowania na Kwalifikowane Paliwa Węglowe. Strategicznym celem KHW 
S.A. jest zwiększenie udziału w rynku paliw ekologicznych. Wymaga to jednak wzrostu produkcji 
węgla o wysokich parametrach jakościowych. 

1.2. Zasoby ludzkie 

Zagadnieniem dużej wagi dla KGK jest problem zasobów ludzkich. Dla realizacji zadań produk
cyjnych konieczne jest utrzymanie zatrudnienia na stałym poziomie (około 21 tys. osób), przy peł
nym dostosowaniu kwalifikacji załogi do potrzeb produkcyjnych. 

Przewiduje się, że w Jatach 2008-2015 na emerytury odejdzie blisko 10 tys. osób. W miejsce od
chodzących konieczne będzie przyjęcie do pracy około 1200 pracowników rocznie. Pozyskanie tak 
dużej liczby osób wymagać będzie podjęcia wielokierunkowych działań, zarówno od strony kreo
wania rynku pracy, jak i kreowana wizerunku Spółki jako atrakcyjnego pracodawcy. 

W strategii KGK zakłada się m.in. kontynuowanie działań w zakresie kształcenia specjalistów 
branży górniczej i zatrudniania absolwentów tych szkół. Obecnie dla potrzeb KHW S.A. kształci 
się około 1000 osób o różnych specjalizacjach niezbędnych do pracy w górnictwie. W najbliższym 
czasie planowane jest otwarcie przez Spółkę Technikum Górniczego, w którym kształcić się będą 
fachowcy ze specjalizacją górniczą. 

Równie ważną kwestiąjest pozyskanie kadr przewidzianych w przyszłości do zajmowania sta
nowisk w dozorze, czyli kadr z wyższym wykształceniem. Przewiduje się utrzymywanie ścisłej 
współpracy z uczelniami wyższymi, rozwijanie systemu stypendiów fundowanych, umów przed
wstępnych i wszelkich innych form mających na celu zachęcenie do podejmowania studiów na kie
runkach przydatnych górnictwu. Pozostałą, brakującą część pracowników zostanie pozyskana bez
pośrednio z rynku pracy. Ze względu na niewielką liczbę pracowników o kwalifikacjach górni
czych na rynku, niezbędne będzie przyjmowanie osób niewykwalifikowanych i uruchomienie sys
temu szkoleń podnoszących kwalifikacje. 

Dla pozyskania pracowników niezbędnym jest zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia. 
Wzrost efektywności funkcjonowania firmy daje możliwość zaoferowania wynagrodzenia na po
ziomie akceptowalnym przez ten rynek. 

2. NAKŁADY NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI CELÓW SPÓŁKI 

2.1. Program inwestycyjny 

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów niezbędne jest poniesienie znacznych nakładów inwestycyj
nych. W zakresie budownictwa działalność inwestycyjna skierowana będzie na udostępnienie no
wych, lepszych jakościowo frontów wydobywczych oraz modernizację i zbrojenie szybów. W naj
bliższych latach nastąpi istotne zwiększenie zakresu robót przygotowawczych i udostępniających. 
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Kluczowe zadania inwestycyjne w tym zakresie to: 
l. Udostępnienie i rozcięcie pokładów we wszystkich kopalniach Spółki (głównie pokładów gru

py 500 i 400). 
2. Budowa nowych poziomów eksploatacyjnych: 

- poziomu865m w Rejonie "Wesoła" ; 

- poziomu 1080 m w KWK "Staszic". 
Powyższe roboty, oprócz udostępnienia zasobów, pozwolą na ograniczenie prowadzenia eks

ploatacji węgla poniżej poziomów udostępnienia złoża. 
3. W aspekcie transportu pionowego: 

- uzbrojenie szybu ,,Piotr" w KWK "Mysłowice-Wesoła" wraz z wykonaniem podszybi, ob-
jazdów wozów i wyrobisk niezbędnych do jego funkcjonowania oraz budowy poziomie 865 m; 

- modernizacja wyciągu szybowego szybu "Bronisław" KWK "Mysłowice-Wesoła"; 
- zbrojenie szybu VII w KWK "Staszic"; 
- zakończenie modernizacji szybu "Zygmunt" w KWK "Murcki". 
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Rys. 2. Nakłady inwestycyjne KGK w latach 2008-2015 
Figure 2. KGK capital investmentsin the years 2008-2015 

W zakresie zakupu i modernizacji gotowych dóbr inwestycyjnych główny nacisk zostanie po
łożony na: 
- szerokie zastosowanie nowoczesnych, wysokowydajnych kombajnów ścianowych o dużej mo

cy zainstalowanej i wielkości zabioru organów urabiających do 800 mm; 
zakupy nowoczesnych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych o poszerzo
nych rynnociągach, wyposażonych w sprzęgła hydrauliczne oraz silniki elektryczne dwubiego
we, umożliwiające uzyskanie dużych momentów rozruchowych przy małych prądach rozruchu, 
co zapobiega awarii silnika zwiększając niezawodność pracy przenośnika; 

w zakresie odstawy urobku- zakup zabudowy przenośników taśmowych o szerokości taśmy 
1200 mm oraz 1400 mm, w których zastosowane będąjednostki napędowe dużej mocy wypo
sażone w urządzenia płynnego rozruchu, jak również zakup nowoczesnych instalacji sterowni
czych i sygnalizacyjnych, poprawiających bezpieczeństwo pracy; 
zakup i modernizację obudów zmechanizowanych charakteryzujących się zwiększoną podpor
nością, wyposażonych w nowoczesne systemy sterowania pilotowego lub elektrohydrauliczne
go. Obudowy będą posiadały zwiększoną szerokość przejścia dla załogi oraz rozwiązania umoż
liwiające skrócenie czasu ich przebudowy. Celem unifikacji stosowanych typów obudów na po
szczególnych kopalniach wykorzystana będzie dokumentacja projektowa i wykonawcza opra
cowana przez CMG-Komag dla KHW S.A.; 
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- wdrażanie nowoczesnych systemów transportowych, a mianowicie: kolejek podwieszanych 
z napędem linowym, kolejek podwieszanych z samojezdnym napędem spalinowym, kolejek spą
gowych z napędem spalinowym, kolejek spągowych z napędem linowym, kolejek zębatych. 
Umożliwi to skracanie czasu transportu ludzi i materiałów do przodków, a tym samym wydłu
żenie efektywnego czasu pracy, transport elementów ciężkich i wielkogabarytowych, poprawę 
bezpieczeństwa pracy poprzez eliminację transportu za pomocą kołowrotów elektrycznych oraz 
stacji przeładunkowych istniejących w tym systemie transportu. 
Planowane nakłady inwestycyjne do 2015 roku przedstawia rysunek 2. 

2.2. Finansowanie nakładów inwestycyjnych 

Dla realizacji planowanych przedsięwzięć zapewniających rozwój Spółki niezbędne jest pozyska
nie środków pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania, ponieważ środki własne będą nie
wystarczające. W latach 2008-2015 łączne nakłady inwestycyjne planowane są w wysokości 4,6 
mld zł, przy czym w najbliższych czterech latach, tj . do 2011 roku wystąpi skumulowanie wydat
ków, które wyniosą2,7 mld zł. Środki własne w tym okresie mogąpokryć zaledwie 55% wymaga
nych nakładów inwestycyjnych. 

Strukturę źródeł finansowania inwestycji prezentuje rysunek 3. 
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Rys. 3. Źródła tinansowania nakładów inwestycyjnych KGK w latach 2008-2015 
Figure 3. Sources of KGK investment capital in the years 2008-2015 

W ramach zewnętrznych źródeł finansowania w 2008 roku przewiduje się pozyskanie środków 
z emisji obligacji w kwocie 300 mln zł. Jednak najważniejsze dla powodzenia realizacji strategii 
KGK będzie pozyskanie środków z emisji akcji w kwocie co najmniej 600 mln zł . 

3. UPUBLICZNIENIE MNIEJSZOŚCIOWEGO PAKIETU AKCJI 
NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Katowicki Holding Węglowy S.A. przygotowuje się do upublicznienia mniejszościowego pakietu 
akcj i KHW S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem tego przedsięwzięcia 
jest pozyskanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych po
zwalających na stabilizację poziomu wydobycia i rozwój Spółki . Proces ten prowadzony będzie 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Podstawą prawną upublicznienia mniejszościowego pakietu 
akcjijest Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 02.171.1397 z późn. 
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zmianami). Zgodnie z powyższą ustawą do 15% walorów objętych przez Skarb Państwa w dniu za
rejestrowania przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną przysługuje pracow
nikom. Skarb Państwa sprzeda mniej niż 50% akcji (łącznie z 15 procentową pulą przeznaczoną do 
objęcia przez pracowników) i zachowa kontrolę nad Spółką. 

3.1. Ogólne zasady prywatyzacji i wynikające z niej korzyści 

Upublicznienie mniejszościowego pakietu akcji odbędzie się z zachowaniem następujących zasad: 
- działania w tym zakresie będą uzgadniane ze stroną społeczną, 
- sposób i przebieg procesu upublicznienia akcji zagwarantuje utrzymanie większościowego pa-

kietu akcji pod kontrolą Skarbu Państwa, 
- proces ten będzie prowadzony poprzez giełdę papierów wartościowych, 
- pracownicy otrzymają akcje prywatyzowanej spółki, a w przypadku pracowników nieupraw-

nionych, przygotowane zostaną rozwiązania rekompensujące. 
W związku z wejściem KHW S.A. na Giełdę spodziewane są następujące korzyści zarówno dla 

właściciela, jak i Spółki i jej pracowników. 
Najważniejsze z nich to: 

- uzyskanie korzystnych warunków pozyskiwania kapitałów na inwestycje i rozwój, 
wzrost prestiżu i wiarygodności oraz poprawa wizerunku firmy na rynku, 

- promocja Spółki i jej produktów poprzez zwiększenie razpoznawalności firmy na rynku krajo
wym i europejskim (ukazywanie się codziennych informacji o Spółce w mediach elektronicz
nych, prasie codziennej, telewizji, itp.), 

- obiektywna wycena wartości Spółki, 
- poprawa efektywności funkcjonowania firmy, 
- uzyskanie dodatkowych środków na motywowanie pracowników, przy jednoczesnym zagwa-

rantowaniu pracownikom m.in.: 
- bezpłatnego pakietu do 15% akcji dla uprawnionych pracowników; 
- rekompensat dla pracowników, którzy nie nabyli takich uprawnień, tj. zamkniętej emisji ak-

cji nabywanych za symboliczną złotówkę; 
- pewności zatrudnienia; 
- wpływu na zarządzanie i decyzje strategiczne; 
- obowiązywania układu zbiorowego; 
- pozostawienia większościowego pakietu akcji KHW S.A. pod kontrolą Skarbu Państwa. 
Debiut na GPW, będzie więc połączony z podniesieniem kapitału zakładowego, którego obję

cie przyniesie wpływy dla KHW S.A., niezbędne dla finansowania dalszego rozwoju. 
Dobry wizerunek firmy, posiadającej optymistyczną perspektywą długoterminową będzie zachę

cać do podjęcia pracy w KHW S.A. 

3.2. Dostosowanie Spółki do wymagań rynku kapitałowego 

Pomyślna realizacja procesu prywatyzacji wymaga odpowiedniego przygotowania. 
Wśród przedsięwzięć koniecznych do podjęcia w związku z przyszłą prywatyzacją można wy

mienić: 

- opracowanie strategii budowania wizerunku firmy; 
- działania dla wzrostu wartości firmy; 
- wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym nowych technologii informaty-

cznych; 
- przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu funkcjonowania firmy notowanej na gieł

dzie papierów wartościowych oraz nowoczesnych metod zarządzania; 
- wprowadzenie sprawozdawczości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; 
- opracowanie prospektu emisyjnego oraz materiałów informacyjnych oraz promocja oferty publi-

cznej . 
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Wejście na giełdę jest przełomem dla każdej firmy . Oferowanym towarem staje się spółka i jej 
kondycja finansowa, a nie jej produkt. Poważnym zadaniem KHW S.A. przed emisją będzie więc 
stworzenie jak najlepszego wizerunku firmy. W tym celu rozpoczęto m.in. działania dla wzrostu 
wartości firmy. Nawiązano współpracę z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., której zadaniem jest 
wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wartością. System ten będzie z jednej strony wy
korzystywany do budowania spójnego programu poprawy rentowności działalności Spółki i lepsze
go wykorzystania aktywów, a z drugiej strony- do późniejszego monitorowania wyników przed
siębiorstwa w kontekście zwiększenia wartości. 
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Myśląc o budowie wizerunku KHW S.A. wśród inwestorów przewidujemy jak najszybsze przy
jęcie standardów informacyjnych spółek publicznych, tj. regularnie przekazywanie inwestorom tych 
informacji, które będą niezbędne do podjęcia w przyszłości decyzji inwestycyjnej. Do takich indor
macji należą przede wszystkim wyniki finansowe za ostatnie lata, najważniejsze osiągnięcia spółki, 
w tym jej pozycja rynkowa, strategia rozwoju, doświadczenia zarządu czy też oczekiwania co do 
rozwoju branży. 

Istotnym elementem budowania wiedzy i kompetencji w firmie są szkolenia. Przeprowadzone 
zostaną szkolenia m.in. w zakresie zarządzania projektami, modelowania i optymalizacji procesów 
biznesowych, opracowania wymagań wobec systemów IT, zarządzania wartością, analizy strategi
cznej, zarządzania zmianą, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Konieczne będzie również wprowadzenie rachunkowości zgodnie z MSSF. Już obecnie Spółka 
przy współpracy z renomowaną firmą audytorską Ernst & Young wprowadza zmiany w niektórych 
elementach sprawozdawczości dostosowane do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. Ponadto grupa pracowników Spółki podjęła studia podyplomowe z dziedziny MSSF 
zorganizowane przez Ernst & Young Academy of Business we współpracy ze Szkołą Główną w War
szawie. Wiedza zdobyta w czasie studiów wykorzystana zostanie w pracach związanych z budową 
nowoczesnego raportowania, niezbędnego w spółce notowanej na giełdzie. 

Strategie Problems o f Katowicki Holding Węglowy S .A. 
in View of the Expected Privatization 

For KHW S.A. to maintain its market position in a long-term perspective multidirectional actions 
need to be taken in order to adapt he company to changing market requirements, specific mining 
and geologie conditions of i ts mines and the forecasted labour market. 

However, accomplishing the planned tasks is not possible without a substantial capital invest
ment - the cost the Company would not able to carry on its own. The Company is forced to raise 
the needed capital by issuing shares. 

The adopted strategy supposes public sale of a minority interest share packet at a stock exchan
ge. Apart from purely financial benefits, several other substantial gains are expected to be made in 
this way - increased prestige and credibility, improved image at the market, publicity and promo
tion o f the Company' s products. Moreover, increased efficiency would a !l o w salaries to be raised 
and a company well-perceived and having prospects for further development is always attractive to 
work for, so it will also be easier to attract workers to the Company. 
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Perspektywy zagospodarowania złóż "Bzie-Dębina l
Zachód" i "Pawłowice l" w strategii działalności 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Jarosław Zagórowski, Andrzej Tor, Jacek Plutecki 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

STRESZCZENIE: Kluczowym celem strategicznym "Strategii działalności Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej w latach 2007-2009 jest "Utrzymanie- poprzez racjonalną gospodarkę zasobami 
oraz zagospodarowanie nowych złóż - zdolności wydobywczych zapewniających pokrycie zapo
trzebowania na węgiel koksowy, szczególnie ze strony krajowego sektora koksowniczego". 

Najważniejszymi przedsięwzięciami w ramach realizacji tego celu są udostępnienie i zagospo
darowanie złóż "Bzie-Dębina l- Zachód" i ,,Pawłowice 1". 

W artykule scharakteryzowano obecną bazę zasobową kopalń JSW oraz przedstawiono możli
wości wykorzystania zasobów w aktualnych złożach koncesyjnych zakładów górniczych. 

W pracy dokonano charakterystyki górniczo-geologicznej złóż "Bzie-Dębina l -Zachód" 
i ,,Pawłowice l" oraz przestawiono koncepcje ich udostępnienia i zagospodarowania. 

Realizacja tych planów pozwoli na znaczące powiększenie bazy zasobowej Spółki i umożliwi 
w okresie wieloletnim utrzymanie silnej pozycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na rynku produ
centów węgla koksowego w Polsce i Europie. 

l. WSTĘP 

W listopadzie 2007 roku została przyjęta przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i pozy
tywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą "Strategia działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
w latach 2007-2015". W dokumencie tym kluczowy cel strategiczny JSW został określony w nastę
pujący sposób: "utrzymanie - poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz zagospodarowanie 
nowych złóż- zdolności wydobywczych zapewniających pokrycie zapotrzebowania na węgiel 
koksowy, szczególnie ze strony krajowego sektora koksowniczego". 

Najważniejszymi przedsięwzięciami w ramach realizacji tego celu są udostępnienie i zagospo
darowanie złóż "Bzie-Dębina l -Zachód" i "Pawłowice 1". Wielkość zasobów potencjalnego 
wydobycia zalegających w obrębie wyżej wymienionych złóż do głębokości 1300 m szacowana 
jest w wysokości 295,2 mln ton. 

W wyniku prac prowadzonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową wspólnie z Akademią 
Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Biurem Studiów 
i Projektów Górniczych w Katowicach opracowano szczegółowe koncepcje udostępniania i prze
mysłowego zagospodarowania przedmiotowych złóż. W powyższych koncepcjach poddano anali
zie stronę techniczną i ekonomiczną przedsięwziąć oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Jednym z podstawowych założeń przygotowanych koncepcji, wynikających z faktu sąsiedztwa 
nowych złóż z czynnymi kopalniami Spółki, jest wykorzystanie przy ich udostępnianiu i zagospo
darowaniu infrastruktury technicznej i technologicznej kopalni "Zofiówka" w przypadku złoża 
"Bzie-Dębina l- Zachód" oraz kopalni ,,Pniówek" w przypadku złoża ,,Pawłowice l". 
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Roboty górnicze związane z udostępnieniem złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" rozpoczęły się 
w roku 2007, a złoża ,,Pawłowice l" rozpoczną się w roku 2008. 

2: BAZAZASOBOWA KOP ALŃ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. 

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość zasobów w złożach koncesyjnych kopalń wchodzących 
w skład struktury JSW S.A., zgodnie z operatem ewidencyjnym zasobów na dzień 31.12.2006 r. 

Tabela l. Baza zasobowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (stan na 31.12.2006 r.) 
Zasoby Zasoby Głębokość 

Kopalnia przemysłowe operatywne w tym: węgle typu 35-37 dokumentowania 
l ~s tan ) (~s. tani (tys. tan l zasobów 

KWK ''Borynia'' 57 125 35 864 35 103 1 004 m 

KWK "Jas-Mos" 55323 30 222 30 222 1 060 m 

KWK "Krupiński" 39 164 24 447 284 1 020 m 

KWK "Pniówek" 150 302 94 806 92 817 1100 m 

KWK "Zoriówka" 120 885 82 494 82 494 1 080 m 

JSWSA 422 799 267 833 240 920 

W kopalniach na bieżąco prowadzone są prace związane z rozpoznaniem i dokumentowaniem 
zasobów węgla w obszarach koncesyjnych. 

W piętrze od głębokości 800 m do 900 m udokumentowano łącznie 27, l% zasobów operatyw
nych. Zasoby te, wraz z zasobami zalegającymi na głębokości mniejszej niż800m (17% zasobów 
operatywnych), zostały udostępnione na czynnych poziomach wydobywczych. 

Zgodnie z aktualnym stanem rozpoznania złóż największą ilość zasobów udokumentowano 
w piętrze od głębokości od 900 m do 1000 m. Stanowią one 36% łącznych zasobów operatywnych. 
W znacznej części zasoby te zostały już udostępnione na poziomach: 950 w KWK "Borynia", -800 
(1060 m) w KWK ,,Jas-Mos" oraz 1000 w KWK ,,Pniówek". 

Głębokość : 

<800m 

800 - 900 m 

900-1000 m 

> 1000 m 

50 100 150 200 250 300 

Zasoby operatywne [ mln ton l 

Rys. l. Wielkość zasobów węgla w poszczególnych przedziałach głębokości zalegania 
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Udokumentowane zasoby węgla, zalegające na głębokości większej niż 1000 m (około 19,8% 
zasobów operatywnych ), zostaną udostępnione w przyszłości, głównie w oparciu o projektowany 
poziom 1140 w KWK ,,Pniówek" oraz budowany poziom 1080 w KWK ,,Zofiówka". 

Wśród udokumentowanych zasobów zdecydowanie dominuje węgiel ortokoksowy (typu 35) 
stanowiący 80% zasobów operatywnych. Węgiel ten, o wysokich parametrach jakościowych, sta
nowi podstawowy surowiec do produkcji koksu metalurgicznego. 

10,1% 2,3% 

o typ32-33 

o typ 34 

o typ 35 

o typ 36-37 

Rys. 2. Strukturajakościowa zasobów operatywnych węgla kamiennego w złożach kopalń JSW S.A. 

Wysoki stopień jednorodności zasobów pod względem jakości węgla umożliwia optymalne do
stosowanie technologii procesu wzbogacania urobku pod kątem uzyskania najwyższych paramet
rów jakościowych węgla handlowego. 

W strukturze zasobów kopalń JSW S.A. dominują zasoby zalegające w pokładach o miąższości 
1,5 m do 3,0 m, które stanowią58,0% udokumentowanych zasobów przemysłowych. W pokładach 
o miąższości od 3,0 m do 4,5 m udokumentowano łączn ie 15,0% zasobów przemysłowych, zaś 
udział zasobów w pokładach o miąższości powyżej 4,5 m określony został na poziomie 11,8% 
ogółu zasobów przemysłowych. Pozostałą część udokumentowanych zasobów przemysłowych 
(15, l%) stanowią zasoby zalegające w pokładach o miąższości od l ,2 m do l ,5 m. 

100.0 

90.0 

80 .0 

~ 70.0 

ro 60 .0 
.§ 
::> 50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10,0 

0.0 
KWK "Borynia" KWK "Jas-Mos" KWK "Krupiński" KWK "Pniówek" KWK "Zofiówka" 

odo 1.2 m • 1.2-1 ,5 m D 1.5-2.0 m D2.0-3 ,0 m D3.0-4.0 m D powyżej 4.5 m 

Rys. 3. Struktura zasobów przemysłowych w złożach kopalń JSW S.A .w odniesieniu do miąższości pokładów 
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W myśl zapisów "Str ttegii działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015" 
na mocy decyzji Ministra Gospodarki w styczniu br. nastąpi włączenie spółki KWK "Budryk" SA 
w strukturę Jastrzębskiej ::półki Węglowej S.A. 

Zgodnie z operatem ewidencyjnym zasobów na dzień 31.12.2006 r. w złożu KWK "Budryk" 
do głębokości 1290 m U• .okumentowano łącznie 342,9 mln ton zasobów przemysłowych węgla 
oraz 235,5 mln ton zasob••w operatywnych. 
Zasoby węgli koksowych stanowią odpowiednio 98,4% zasobów operatywnych, w tym : 
- 47,6% zasobów operatywnych w przypadku węgli koksowych typu 34; 
- 50,8% zasobów operatywnych w przypadku węgli koksowych typu 35. 

W piętrze do głębokości 700 m udokumentowano łącznie 4,4 mln ton zasobów operatywnych, 
wśród których zdecydowanie dominują zasoby węgli energetycznych (typu 32, 33), stanowiące 
76,9% zasobów. 

W złożu kopalni ,,Budryk" na głębokości od 700 m do 1050 m udokumentowano występowanie 
84,8 mln ton zasobów operatywnych. Przeważają tam węgle koksowe typu 34 stanowiące 96,1% 
zasobów. Zasoby tez udostępnione są w oparciu o poziomy czynne. 

Największą ilość zasobów operatywnych- 146,3 mln ton- udokumentowano na głębokości 
większej niż 1050 m. Dojmują tam węgle koksowe typu 35, stanowiące 79,6% zasobów operatyw
nych, a węgle koksowe typu 34 stanowią 20,4% zasobów. Zasoby te zostaną udostępnione w opar
ciu o wybudowany poziom wydobywczy 1290. 

Zgodnie z operatami ewidencyjnymi łączne zasoby operatywne węgla kamiennego w złożach 
kopalń wchodzących w skład struktury organizacyjnej JSW S.A. wynoszą 503,3 mln ton. W struk
turze jakościowej zasobów dominuje węgiel koksowy typu 35 stanowiący 64,4% zasobów opera
tywnych. 

W odniesieniu do udokumentowanych zasobów węgla oraz prognozowanych zdolności wydo
bywczych, żywotność kopalń określona została na poziome (stan na 01.01.2007 r.): 
• KWK "Borynia" : 14lat, 
• KWK "Jas-Mos" : 14lat, 
• KWK "Krupiński" : 9 lat, 
• KWK ,,Pniówek" : 29 lat, 
• KWK ,,Zofiówka" : 34 lata. 

Żywotność kopalni ,,Budryk", uwzględniająca eksploatację zasobów do poziomu 1290, okreś
lona została na 70 lat. 

2.1 Możliwości wykorzystania bazy zasobowej w aktualnych złożach koncesyjnych kopalń 

Głównymi przedsięwzięciami w zakresie poprawy stopnia wykorzystania bazy zasobowej 
w złożach koncesyjnych czynnych zakładów wydobywczych są: 
- udostępnienie i eksploatacja zasobów zalegających na większych głębokościach; 
- eksploatacja zasobów zalegających w pokładach o niskiej miąższości z wykorzystaniem techni-

ki strugowej; 
- eksploatacja zasobów zalegających w filarach oraz w odosobnionych parcelach pokładów 

o niewielkich zasobach i nieregularnych kształtach, tzw. "resztek". 
W kopalniach JSW SA sukcesywnie prowadzone są prace związane z badaniem, dokumento

waniem i udostępnieniem coraz głębiej zalegających pokładów węgla. Przedsięwzięcia związane 
z rozbudową istniejących i budową nowych poziomów prowadzone są w kopalniach: "Borynia" 
(poziom wydobywczy 950), ,,Jas-Mos" (pomocniczy poziom wydobywczy -800), "Pniówek" 
(poziom wydobywczy 1000) oraz ,,Zofiówka" (poziom wydobywczy 1080). 

Flanowane przedsięwzięcia w zakresie budowy nowych poziomów obejmują: budowę pozio
mu 1140 KWK ,,Pniówek" oraz budowę poziomu 1290 w KWK "Budryk". W perspektywie możli-
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we jest również udostępnienie i zagospodarowanie zasobów zalegających do głębokości 1300 m 
w aktualnych złożach koncesyjnych KWK ,,Pniówek" i KWK "Zofiówka" oraz zasobów zalegają
cych poniżej głębokości 1004 m w złożu KWK "Borynia". 

W złożach czynnych kopalń udokumentowano łącznie 38,8 mln ton zasobów operatywnych, 
zalegających w pokładach o miąższości od 1,2 m do 1,5 m. Największą ilość zasobów operatyw
nych w pokładach cienkich udokumentowano w złożach kopalń: ,,Pniówek" (18,5 mln ton, tj. 19,0% 
zasobów operatywnych) i ,,Zofiówka" (8,0 mln ton, tj. 9,4% zasobów operatywnych). 

Pierwszym etapem działań w zakresie zagospodarowania zasobów w pokładach o niskiej miąż
szości będzie zakup i eksploatacja zmechanizowanego strugowego kompleksu ścianowego w KWK 
,,Zofiówka". Planowana do 2009 roku eksploatacja pilotażowej instalacji strugowej stanowić będzie 
podstawę do podejmowania decyzji w zakresie doboru systemów strugowych w przyszłości, w tym 
w związku z eksploatacją w obrębie nowych złóż: ,,Bzie-Dębina l -Zachód" i "Pawłowice l" . 

Docelowo w kopalniach JSW SA możliwe jest wprowadzenie do eksploatacji 3-5 instalacji 
ścianowych zmechanizowanych kompleksów strugowych. 

Analiza bazy zasobowej oraz warunków górniczo-geologicznych wskazuje, iż w kopalniach: 
"Borynia", "Jas-Mos" i "Zofiówka" istnieje możliwość podjęcia eksploatacji zasobów zalegają
cych w odosobnionych, niewielkich parcelach pokładów oraz filarach. Wielkość tych zasobów 
szacowanych w wysokości 16 mln ton. Zasoby te możliwe są do udostępnienia i zagospodarowania 
w oparciu o wyrobiska na poziomach czynnych. 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań technicznych i ekonomicznych wykazała, iż w warun
kach kopal!'! JSW SA najbardziej odpowiednim systemem eksploatacji tzw. "resztek" jest system 
"krótkiej ściany" ze specjalnie dobranym wyposażeniem. System taki został zastosowany w 2007 
roku do eksploatacji "resztki" w pokładzie 405/1 w KWK"Borynia". 

JSW SA prowadzić będzie jednocześnie działania związane z określeniem ilośc i i jakości zaso
bów węgla w obrębie: 

złoża koncesyjnego KWK ,,Borynia" w zakresie zasobów zalegających poniżej aktualnej głębo
kości dokumentowania 1004 m oraz w sąsiedztwie złóż" Żory" i "Warszowice"; 

- partii Zgoń w KWK "Krupiński"; 
- złoża "Gołkowice" i złoża "Bzie-Dębina-l- Wschód" w ramach koncesji na rozpoznanie i po-

szukiwanie złóż kopalin. 
Warunkiem realizacji zamierzeń w zakresie zagospodarowania zasobów w kopalniach "Borynia" 

i "Krupiński" oraz zasobów złoża "Gołkowice" jest weryfikacja bazy zasobowej pod kątem wiel
kości i jakości zasobów węgla oraz ekonomiczna efektywność związanych z tym przedsięwzięć 
inwestycyjnych, na którą istotny wpływ miała będzie cena węgla koksowego. 

Poprawie wykorzystania dostępnej bazy zasobowej służyć będzie także realizacja przedsięwzię
cia w zakresie technicznej i organizacyjnej integracji trzech sąsiadujących kopalń: "Borynia", 
"Jas-Mos" i "Zofiówka". 

Stworzenie efektywnej struktury techniczno-organizacyjnej połączonych zakładów górniczych, 
umożliwiającej między innymi: 

dostosowanie zdolności technologicznych poszczególnych ogniw procesu produkcji do maleją
cych z czasem zdolności wydobywczych; 

- ograniczenie kosztów produkcji poprzez eliminację kasztochłonnych ogniw technologicznych; 
pozwoli na wydłużenie okresu działalności górniczej w kopalniach : "Borynia" i "Jas-Mos" oraz 
prowadzenie efektywnej eksploatacji zasobów przy stosunkowo niskiej zdolności wydobywczej, 
w tym na eksploatację zasobów zalegających w filarach ochronnych i granicznych. 

Realizacja przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem stopnia wykorzystania bazy zasobowej 
w aktualnych obszarach koncesyjnych kopalń oraz zasobów złoża "Gołkowice" może znacząco 
wpłynąć na wydłużenie żywotności zakładów górniczych. 
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3. PERSPEKTYWY ZWIĘKSZENIA BAZY ZASOBOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘ
GLOWEJ SA POPRZEZ ZAGOSPODAROW ANIE NOWYCH ZŁÓŻ 

Perspektywę znaczącego rozszerzenia bazy zasobowej stwarza przed wszystkim realizacja przed
sięwzięć inwestycyjnych w zakresie udostępniania i zagospodarowania zasobów węgla koksowego 
zalegających w obrębie złóż "Bzie-Dębina l- Zachód" i ,,Pawłowice 1". 

W złożu "Bzie-Dębina l - Zachód" do głębokości 1300 m udokumentowano występowanie 
599,7 mln to zasobów bilansowych węgla. W opracowanym Projekcie Zagospodarowania Złoża, 
obejmującym eksploatację w okresie do 2042 roku, zasoby przemysłowe udostępnione robotami 
górniczymi na poziomie wydobywczym lllO określone zostały na wysokości 139,6 mln ton, zaś 
zasoby operatywne oszacowano w wysokości 94,9 mln ton. 

W złożu dominują węgle koksowe typu 35, stanowiące 95% udokumentowanych zasobów 
operatywnych. Węgle koksowe typu 34 stanowią 5% zasobów operatywnych. 

W złożu ,,Pawłowice l" do głębokości 1300 m udokumentowano występowanie 304,3 mln ton 
zasobów bilansowych węgla. W opracowanym Projekcie Zagospodarowania Złoża, obejmującym 
okres do 2051 roku, zasoby przemysłowe udostępnione robotami górniczymi na poziomie wydo
bywczym 1000 i l140 określone zostały na wysokości 92,6 mln ton, zaś zasoby operatywne osza
cowano w wysokości 60,2 mln ton. 

W złożu dominują węgle koksowe typu 35, stanowiące 78% udokumentowanych zasobów 
operatywnych. Węgle koksowe typu 34 stanowią22% zasobów operatywnych. 

Udostępnienie i zagospodarowanie nowych złóż węgla w zakresie określonym w Projektach 
Zagospodarowania Złóż pozwoli na wydłużenie okresu żywotności rozbudowanych kopalń 
do 48 lat w przypadku KWK "Zofiówka" i 48 lat w przypadku KWK "Pniówek". Eksploatacja 
zasobów w obrębie pól macierzystych kopalń oraz nowych złóż, docelowo do głębokości 1300 m, 
umożliwi prowadzenie działalności górniczej przez okres 82 lat w przypadku KWK "Zofiówka" 
oraz 65 lat w przypadku KWK ,,Pniówek". 
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• udokumentowane w PZZ D perspektywiczne. do głębokości 1300 m 

Rys. 4. Wielkość bazy zasobowej JSW S.A. z uwzględnieniem realizacji przedsięwzięć 
w zakresie udostępnienia i zagospodarowania nowych złóż 
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Realizacja przedsięwzięć w zakresie udostępnienia i zagospodarowania nowych złóż węgla: 
"Bzie-Dębina l- Zachód" i ,,Pawłowice l" oraz przedsięwzięć związanych zagospodarowaniem 
zasobów poniżej aktualnych poziomów udostępnienia w złożach koncesyjnych kopalń wpłynie 
na rozszerzenie bazy zasobów "potencjalnego wydobycia" do wielkości 913 mln ton węgla. 

3.1. Charakterystyka złóż" Bzie-Dębina l -Zachód" i "Pawławice ]" 

Złoże "Bzie-Dębina l -Zachód" o powierzchni 22,5 km2 graniczy od północy z obszarem górni
czym czynnej kopalni ,,Zofiówka". 

W budowie geologicznej obszaru do głębokości 1300 m (głębokość dokumentowania zasobów) 
udział biorą utwory czwartorzędu, utwory trzeciorzędu o miąższości od 700 m do 890 m oraz utwo
ry karbonu produktywnego. 

Karbon reprezentowany jest przez warstwy orzeskie, rudzkie, siodłowe i brzeżne. W obrębie 
warstw orzskich, występujących w północnej i wschodniej części złoża, udokumentowano występo
wanie 10 pokładów węgla. W warstwach rudzkich, występujących na całym obszarze złoża, udoku
mentowano 26 pokładów węgla. Z uwagi na głębokość zalegania nie dokumentowano pokładów 
węgla w obrębie warstw siodłowych i brzeżnych. 

Złoże posiada charakter monoklinalny i na większości jego obszaru obserwowane jest zapada
nie utworów karbonu pod kątem od kilku do kilkunastu stopni w kierunku północno-wschodnim. 
W obrębie złoża należy spodziewać się występowania dyslokacji nieciągłych, zarówno o kierunku 
równoleżnikowym jak też południkowym. W północnej części obszaru, na granicy ze złożem kon
cesyjnym KWK "Zofiówka", przebiega strefa uskoków Bzie-Czechowice, składająca się dysloka
cji o zrzutach 200-400 m, którym towarzyszą mniejsze uskoki . Ponadto w złożu w prognozowane 
jest występowanie zaburzeń tektonicznych o zrzutach od kilkudziesięciu do ponad stu metrów oraz 
licznych, mniejszych uskoków o amplitudzie od kilku do kilkunastu metrów. 

Prognozy parametrów złożowych wskazują, iż w obrębie złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" wio
dącym zagrożeniem będzie zagrożenia metanowe. Metanonośność kształtuje się w granicach od 
1,8 m3CH4/Mgcsw do 10,0 m3C~gcsw· W trakcie prowadzenia robót górniczych projektowane 
jest odmetanowanie górotworu poprzez stację odmetanowania o docelowej wydajności 150m3/min. 

Istotny wpływ na warunki górnicze w obrębie złoża mieć będzie występowanie bezpośrednio 
nad stropem karbonu warstw dębowieckich, zbudowanych za słabo zwięzłych piaskowców, zle
pieńców i brekcji, zawierających wodę i metan pod ciśnieniem 4,3-6,5 MPa. Roboty górnicze stre
fie przystropowej karbonu prowadzone będą w warunkach III i II stopnia zagrożenia wodnego, 
po wcześniejszym odwodnieniu warstw dębowieckich. 

Ze względu na niski stopień geotermiczny oraz głębokość prowadzenia robót górniczych wstę
pować będzie również zagrożenie temperaturowe. Przeprowadzone symulacje wskazują, iż na po
ziomie 1110 konieczne będzie zastosowanie systemu klimatyzacji centralnej o mocy 8 MW. 

Poziom pozostałych zagrożeń: zagrożenia tąpaniami, pyłowego, pożarowego i zagrożenia wy
rzutami metanu i skał nie powinien odbiegać od stanu obserwowanego w innych kopalniach Spółki. 

Złoże ,,Pawłowice l" o powierzchni 15,0 km2 graniczy od wschodu ze złożem czynnej kopalni 
,,Pniówek". 

W budowie geologicznej obszaru do głębokości 1300 m (głębokość dokumentowania zasobów) 
udział biorą utwory czwartorzędu, utwory trzeciorzędu o miąższości sumarycznej w granicach 
200-640 m oraz utwory karbonu produktywnego. 

Karbon reprezentowany jest przez warstwy orzeskie i rudzkie. W obrębie warstw orzeskich, 
występujących na całym obszarze złoża, udokumentowano występowanie 17 pokładów węgla. 
W warstwach rudzkich, o miąższości łącznej od 570 m na południowym zachodzie obszaru do 360 m 
na wschodzie, udokumentowano 7 pokładów węgla. 
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Utwory karbonu zapadają generalnie w kierunku północno-wschodnim, lokalnie północnym. 
Upad warstw jest niewielki i nie przekracza 10°, a jedynie lokalnie dochodzi do 15°. Na obszarze 
złoża zaznaczają się wyraźnie dwa kierunki dyslokacji: południkowy i równoleżnikowy. Najwięk
sze dyslokacje mają zrzuty rzędu od lO m do około 100m. Należy również spodziewać się wystę
powania mniejszych uskoków o zrzutach od kilku do kilkunastu metrów. 

Prognozy parametrów złożowych wskazują, iż w obrębie złoża "Pawłowice l" wiodącym 
zagrożeniem będzie także zagrożenia metanowe. Metanonośność kształtuje się w granicach od 
2,2 m3CH4/Mgcsw do 20,2 m3CH41Mgcsw· W trakcie prowadzenia robót górniczych projektowane 
jest odmetanowanie górotworu poprzez stację odmetanowania o docelowej wydajności 120m3/min. 

Ze względu na niski stopień geotermiczny oraz głębokość prowadzenia robót górniczych wstę
pować będzie również zagrożenia temperaturowe. Przeprowadzone symulacje wskazują, iż na po
ziomie 1110 m konieczne będzie zastosowanie systemu klimatyzacji centralnej o mocy 4-8 MW. 

Poziom pozostałych zagrożeń: zagrożenia tąpaniami, pyłowego, pożarowego i zagrożenia wy
rzutami metanu i skał nie powinien odbiegać od stanu obserwowanego obecnie w KWK ,,Pniówek". 

Przeprowadzone analizy kształtowania się warunków górniczych-geologicznych oraz geolo
giczno-inżynierskich wskazują, iż w obrębie nowych złóż można prowadzić efektywną eksploata
cję zasobów węgla z zachowaniem bezpieczeństwa załogi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu. 

3.2 Koncepcja udostępnienia i zagospodarowania złóż "Bzie-Dębina l- Zachód" i" Pawiowice l" 

W wyniku prac prowadzonych przez Jastrzębską Spółkę Węglowa SA wspólnie z Akademią Gór
niczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Głównym Instytutem Górnictwa 
w Katowicach oraz Biurem Studiów i Projekt Górniczych SA w Katowicach opracowano koncep
cje udostępnienia i przemysłowego zagospodarowania złóż : "Bzie-Dębina l - Zachód" i ,,Pawła
wice 1". 

Jednym z podstawowych elementów opracowanych koncepcji, wynikającym z faktu sąsiedztwa 
nowych złóż z czynnymi kopalniami Spółki, jest oparcie modelu ich udostępnienia i zagospodaro
wania na wykorzystaniu infrastruktury technicznej i technologicznej funkcjonujących zakładów 
wydobywczych: 
- infrastruktury kopalni ,,Pniówek" w przypadku złoża ,,Pawłowice l"; 
- infrastruktury kopalni "Zofiówka" w przypadku złoża "Bzie-Dębina l -Zachód". 

Powyższe rozwiązanie, wykorzystujące w szczególności następujące ogniwa technologiczne 
zakładów macierzystych: system wentylacji (szyby wentylacyjne), transport poziomy urobku, trans
port pionowy urobku, mechaniczną przeróbkę węgla wraz z ekspedycją, system odwadniania, poz
wala na zdecydowane ograniczenie nakładów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem 
nowych złóż. 

Projekt udostępnienia złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" przewiduje wykonanie od strony pozio
mu 900 w KWK "Zofiówka" dwóch upadowych do projektowanego poziomu wydobywczego 1110, 
które mają również charakter wyrobisk badawczych (zbadanie strefy uskoku regionalnego Bzie
Czechowice) . 

W obrębie złoża "Bzie-Dębina l- Zachód" na poziomie 1110 wydrążone zostaną wytyczne 
główne, z których wykonane będą: przecznice centralne, przecznice południowe oraz pochylnie 
graniczne w pokładzie 403/2, udostępniające poszczególne pokłady w obrębie nowego złoża . 
W oparciu o wyrobiska szkieletu kamiennego wykonane zostaną roboty przygotowawcze w pokła
dach oraz dalsze roboty badawcze. 

Przedstawiony powyżej zakres robót pozwala na ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz 
umożliwia skuteczne odwodnienie zalegających w stropie karbonu warstw dębowieckich. 

Udostępnienie pionowe złoża oparte zostanie o dwa szyby: szyb materiałowo-zjazdowy l-Bzie 
oraz szyb wentylacyjny 2-Bzie. 
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Rys. 5. Schemat udostępniania i zagospodarowania złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" 

Przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy KWK ,,Zofiówka" poprzez udostępnienie i zagospoda
rowanie zasobów w obrębie nowego złoża realizowane będzie etapami. W latach 2007- 2012 plano
wane jest wykonanie robót obejmujących: zgłębienie szybu l-Bzie, wydrążenie upadowych do pro
jektowanego poziomu wydobywczego 1110 oraz wykonanie wyrobisk na poziomie 1110 do zbicia 
z szybem l -Bzie. W latach 2012-2021 planowane są roboty w zakresie budowy poziomu wydobyw
czego 1110 oraz roboty górnicze dla udostępnienia zasobów w poszczególnych pokładach . W dal
szej kolejności, w latach 2022-2029, planuje się rozbudowę poziomu wydobywczego 1110, budo
wę poziomu wentylacyjnego 1000 oraz zgłębienie peryferyjnego szybu wentylacyjnego 2-Bzie. 

Decyzje dotyczące realizacji drugiego etapu zagospodarowywania złoża w latach 2022-2029, 
tj. rozbudowy poziomu 1110, budowy poziomy wentylacyjnego 1000 i głębienia szybu wentylacyj
nego, zostaną podjęte po potwierdzeniu robotami górniczymi przydatności eksploatacyjnej nowego 
pola. 

Zgodnie z projektem eksploatacja zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" rozpocz
nie się w 2017 roku. W 2021 roku zdolność wydobywcza nowego pola winna wynieść 6500 t/d. 
Budowa peryferyjnego szybu wentylacyjnego 2-Bzie pozwoli na osiągnięcie w 2030 roku zdolnoś
ci wydobywczej z pola "Bzie-Dębina l -Zachód" w wysokości 12 000 t/d . 

Focząwszy od 2021 roku zdolność wydobywcza kopalni ,,Zofiówka", obejmująca zdolność wy
dobywczą pola macierzystego oraz zdolność wydobywczą pola "Bzie-Dębina l -Zachód", kształ
tować się będzie na poziomie 17 000 t/d. 

Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2006- 2030 (tj. do czasu osiągnięcia docelowej zdolności 
wydobywczej), związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złoża "Bzie-Dębina l -Zachód", 
oszacowane zostały w wysokości 2 023,7 mln zł, w tym w latach 2007-2017 (tj . do rozpoczęcia 
wydobycia z nowego pola) w wysokości 831,4 mln zł . 
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Koncepcja udostępnienia zasobów zalegających w obrębie złoża ,,Pawłowice l" oparta została 
na wykorzystaniu istniejących wyrobisk na poziomach 830 i 1000 kopalni ,,Pniówek". W obrębie 
pola ,,Pawłowice l" planuje się drążenie wyrobisk na następujących poziomach: 

na poziomie 1000 (poziomie wydobywczym), udostępniającym zasoby w południowej i central
nej części złoża, co jednocześnie umożliwi skierowanie urobku na drogi transportu na poziomie 
1000 w polu macierzystym kopalni ,,Pniówek", 
na poziomie 1140 (poziomie pomocniczym), udostępniającym zasoby w północnej części złoża 
i służącym do transportu załogi i materiałów do rejonów wydobywczych, 

- na poziomie 830 (poziomie wentylacyjnym) w celu połączenia wyrobisk wentylacyjnych z istnie
jącymi drogami wentylacyjnymi w polu macierzystym kopalni ,,Pniówek", 
na poziomie 930 jako pomocniczym poziomie wentylacyjnym, zlokalizowanym przy szybie V. 
Udostępnienie pionowe zrealizowane zostanie poprzez zgłębienie szybu VI, wdechowego, 

materiałowo-zjazdowego. 
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Rys. 6. Schemat udostępnienia i zagospodarowania złoża "Pawłowice l " 

---

Przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy KWK ,,Pniówek" poprzez udostępnienie i zagospodaro
wanie zasobów w obrębie nowego złoża realizowane będzie etapami. Rozpoczęcie prac związa
nych z udostępnieniem zasobów w obrębie pola ,,Pawłowice l" planowane jest w 2008 roku, kiedy 
to podjęte zostanie drążenie przekopu kierunkowego wschodniego poz. 1000. W dalszej kolejności 
w obrębie nowego złoża planowane jest wykonanie przekopu W -2 i przecznicy centralnej na pro
jektowanym poziomie wydobywczym 1000, a następnie przekopu międzypozimowego i przeczni
cy centralnej na poziomie 1140. Przecznica centralna na poziomie 1140 łączyć się będzie z szybem 
VI (szyb wdechowy, materiałowo-zjazdowy), którego budowę zaplanowano w latach 2012-2016. 
Focząwszy od 2009 roku prowadzone będą także roboty udostępniające na poziomie wentylacyj
nym 830. 

Zgodnie z projektem eksploatacja zasobów w zachodniej części złoża ,,Pawłowice 1" , przylega
jącej bezpośrednio do obszaru górniczego KWK ,,Pniówek", rozpocznie się w 2012 roku. W 2018 
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roku planowane jest rozpoczęcie eksploatacji we wschodniej części nowego złoża. W 2022 roku 
zdolność wydobywcza nowego pola winna wynieść 6000 t/d, zaś od 2025 roku będzie się ona 
kształtować na poziomie 7500 tld. 

Począwszy od 2012 roku zdolność wydobywcza kopalni "Pniówek", będąca sumą zdolności 
wydobywczych pola macierzystego oraz pola ,,Pawłowice l", kształtować się będzie w wysokości 
15 000 tld. 

Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2008-2022 (tj. do czasu osiągnięcia zdolności wydobyw
czej 6000 tld) związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złoża ,,Pawłowice l" oszacowane 
zostały w wysokości l 115,7 mln zł, w tym latach 2008-2012 (tj. w okresie do rozpoczęcia wydo
bycia z nowego złoża) w wysokości 200,6 mln zł. 

Podstawowym system eksploatacji pokładów węgla w obrębie nowych złóż: "Bzie-Dębina l -
Zachód" i ,,Pawłowice l" będzie system ścianowy. Eksploatacja prowadzona będzie ścianami po
przecznymi, podłużnymi lub diagonalnymi, w kierunku "od pola", z wykorzystaniem zmechanizo
wanych kompleksów ścianowych. Sposób rozcięcia pól eksploatacyjnych w poszczególnych pokła
dach dostosowany będzie do warunków geologiczno-górniczych oraz kształtowania się zagrożeń 
naturalnych. 

Przeprowadzona analiza przedsięwzięć w zakresie udostępnienia i przemysłowego zagospoda
rowania nowych złóż: ,,Bzie-Dębina l -Zachód" i ,,Pawłowice l" wskazuje, iż są one efektywne 
ekonomiczne. 

Prowadzenie eksploatacji w obrębie nowych pól równocześnie z eksploatacją w obrębie złóż ko
palń macierzystych stabilizuje zdolności wydobywcze i wpływa na ograniczenie ryzyka niepowo
dzenia przedsięwzięcia . W obu przypadkach ryzyko to określone zostało na poziomie poniżej 10%. 

Realizacja projektowanych przedsięwzięć w oparciu o maksymalne wykorzystanie infrastruktu
ry technicznej kopalń macierzystych pozwala na ograniczenie nakładów inwestycjach a poprzez 
wprowadzenie etapowości procesu inwestycyjnego możliwe jest ograniczenia ryzyka. 

Udostępnienie i zagospodarowanie nowych złóż węgla koksowego wiązać się będzie z wzros
tem niektórych czynników oddziaływania na środowisko naturalne, co nie jednakże będzie stano
wić bariery dla realizacji inwestycji. 

PODSUMOW ANIE 

Wymóg utrzymania wysokiej pozycji rynkowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz pokrycia 
zapotrzebowania na węgiel koksowy, szczególnie ze strony krajowego sektora koksowniczego 
skutkuje koniecznością podejmowania wyprzedających decyzji inwestycyjnych dotyczących udo
stępnienia nowych partii eksploatacyjnych, budowy nowych poziomów oraz przede wszystkim -
biorąc pod uwagę długookresową strategię działalności - udostępnienia i zagospodarowania no
wych złóż. 

Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów zalegających w obrębie złóż "Bzie-Dębina l -
Zachód" oraz ,,Pawłowice l" pozwoli na znaczące powiększenie bazy zasobowej Spółki i zapewni 
podstawy dla wieloletniego prowadzenia działalności górniczej w rejonie jastrzębskim. 

Realizacja inwestycji w oparciu o maksymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej kopalń 
macierzystych pozwala na ograniczenie nakładów inwestycyjnych a poprzez wprowadzenie etapo
wości realizacji zadań ogranicza ryzyko inwestycyjne. 

Przeprowadzona analiza ekonomiczna przedsięwzięć w zakresie udostępnienia i zagospodaro
wania nowych złóż wskazuje iż są one efektywne ekonomicznie. 

Realizacja przedstawionych w niniejszym artykule planów pozwoli na skierowanie na rynek 
w okresie wieloletnim 9- 10 mln ton węgla koksowego typu 35 w skali roku. Umożliwi to utrzy
manie silnej pozycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na rynku producentów węgla koksowego 
w Polsce i Europie. 
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The Perspectives of the "Bzie-Dębina l -Zachód" and "Pawłowice l" 
Depositsin the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Development Strategy 

The paper presents the perspectives of the "Bzie-Dębina l -Zachód" and "Pawłowice l" deposits 
in the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. deve\opment strategy. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Perspektywy i strategia rozwoju 
Południowego KoncernuWęglowego S.A. 

Andrzej Szymkiewicz 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 

STRESZCZENIE: W artykule autor zaprezentował powstały w 2005 roku Południowy Koncern 
Węglowy S.A. w zakresie obecnego modelu oraz perspektywicznego funkcjonowania. W szczegól
ności zaakcentowano działania związane z pozyskiwaniem nowej bazy zasobowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: Spółka węglowa, model funkcjonowania, perspektywy i strategia rozwoju 

MODEL POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. 

Funkcjonowanie Południowego Koncernu Węglowego S.A. oparte jest na modelu składającym się 
z centrum zarządcza-koordynacyjnego z siedzibą w Jaworznie oraz dwóch zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w Jaworznie i Libiążu. 

W zakresie działalności centrum znajduje się: 
• zarządzanie w ramach perspektywicznego funkcjonowania spółki ; 

• koordynacja i nadzór nad działalnością produkcyjną zakładów górniczych; 
• kreowanie i realizacja polityki sprzedaży; 
• kreowanie polityki finansowej i rachunkowej; 
• kreowanie polityki inwestycyjno-rozwojowej; 
• zaopatrzenie; 
• nadzór i koordynacja w zakresie rozwoju oraz polityki inwestycyjnej; 
• gospodarka zasobami pracowniczymi; 
• zintegrowany system zarządzania; 
• polityka bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• gospodarka złożem i ochrona środowiska. 

W zakładach produkcyjnych realizowany jest przede wszystkim proces wydobycia i wzbogaca
nia węgla. 

Działalność Południowego Koncernu Węglowego S.A. obejmuje dwa zasadnicze obszary: 
• działalność podstawową, na którą składa się wydobycie węgla (wraz z wzbogacaniem) oraz jego 

sprzedaż; 

• działalność dodatkową, polegającą na dystrybucji i obrocie energią elektryczną i cieplną oraz 
sprzedaży wody pitnej. 

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI zlokalizowany jest w Jaworznie i składa się z dwóch podsta
wowych Rejonów- "Sobieski" i ,,Piłsudski", z których wiodącą rolę pełni Rejon "Sobieski". Tam 
koncentruje się cały proces wydobywczo-przeróbczy. Rejon ,,Piłsudski" pełni funkcję pomocniczą 
(zaplecze magazynowe, pomocnicze role szybów). 
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Dół zakładu podzielony jest również na Rejony ,,Piłsudski" i "Sobieski" tworzące obszar górni
czy o łącznej powierzchni 59,43 km2

. Rejony połączone są ze sobą wyrobiskami o charakterze 
wentylacyjno-transportowym i posiadają wspólny poziom wydobywczy 500 m. Wydobycie pro
wadzą trzy oddziały ścianowe, na rzecz których świadczą usługi oddziały pomocnicze i oddziały 
robót przygotowawczych. Aktualnie eksploatowane są pokłady 207, 209, a pod koniec I kwartału 

2008 roku - z racji zakończenia eksploatacji pokładu 302 - wydobycie zostanie przefrontowane 
do pokładu 304/2. 

Transport urobku na powierzchnię prowadzi się dwoma drogami: 
• z rejonu ,,Piłsudski" (pokł. 207 i 209) ciągiem wyrobisk Upadowej 2000; 
• z rejonu "Sobieski" (pokł. 302, potem 304/2) wyrobiskami odstawczymi i szybem. 

Strugi urobku łączą się w stacji przygotowania węgla kompleksu przeróbczego. 
Kompleks przeróbczy składa się z trzech węzłów technologicznych: 

• Stacji przygotowania węgla; 
• Zakładu przeróbki mechanicznej (płuczki ziarnowej); 
• Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów. 

ZAKŁAD GÓRNICZY JANINA zlokalizowany w Libiążu i prowadzący działalność produk
cyjną na obszarze górniczym o powierzchni 62,3 km2 to typowy zakład jednoruchowy, gdzie pro
ces wydobywczo-przeróbczy skoncentrowano w rejonie szybów głównych. Zakład posiada trzy 
poziomy: 300m, 350m i 410 m. Wydobycie realizowane jest przez trzy oddziały ścianowe, wspo
magane przez oddziały pomocnicze i oddziały robót przygotowawczych. 

W Zakładzie Górniczym Janina oddziały wydobywcze zlokalizowane są w różnych rejonach 
obszaru górniczego. Aktualnie eksploatowane pokłady to: 118 i 201/1. Na początku II kwartału 
2008 roku uruchomione zostanie wydobycie z pokładu 119/2. W perspektywie do roku 2010 eks
ploatacją objęty zostanie pokład 203/3,4. 

Urobek z oddziałów produkcyjnych transportowany jest ciągiem przenośników taśmowych 
w rejon odstawy zbiorczej, a następnie upadową wydobywczą "Janeczka"- bezpośrednio z poz. 
300m na powierzchnię- do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Część urobku z robót gór
niczych kierowanajest do skipu zabudowanego w szybie Janina III. 

Wytransportowany na powierzchnię urobek z robót wydobywczych i przygotowawczych pod
daje się procesowi wzbogacania w kompleksie przeróbczym, w skład którego wchodzą następujące 
węzły technologiczne: 
• przygotowanie i klasyfikacja węgla surowego; 
• wzbogacanie klasy 200-20 mm w wzbogacalniku zawiesinowym; 
• wzbogacanie klasy 20-2 mm w osadzarkach wodnych; 
• wzbogacanie klasy 2-0 mm w wzbogacalnikach zwojowych; 
• odwadnianie mułów popłuczkowych; 
• odstawa, załadunek i składowanie produktów wzbogacania. 

SPRZEDAŻ WĘGLA prowadzonajest w następujących obszarach: 
• sprzedaż miałów energetycznych do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Kapitałowej T AURO N 

- Polska Energia S.A. w ramach zawartej umowy wieloletniej, z corocznie ustalanymi ilościami 
oraz szczegółowym harmonogramem dostaw; 

• sprzedaż wszystkich sortymentów w ramach sieci handlowej składającej się z dwóch grup 
dystrybutorów regionalnych: 
• Autoryzowanych Sprzedawców, z którymi zawarto umowy wieloletnie o współpracy; 
• Sprzedawców- Dealerów, z którymi zawierane są umowy roczne; 

• sprzedaż w ramach zawartych umów bezpośrednich z odbiorcami finalnymi; 
• sprzedaż do odbiorców zagranicznych w ramach zawartych kontraktów. 
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Pewna niewielka i lość węgla dla potrzeb odbiorców lokalnych sprzedawana jest także za gotów
kę bezpośrednio na wagach drobnicowych. 

Focząwszy od 2006 roku rozpoczęto działalność polegającą na świadczeniu usług spedycyjnych, 
które pozwalają na stworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku węglowym w stosunku do in
nych producentów węgla. Zastosowanie odpowiedniej polityki cenowej w odniesieniu do tras 
spedycyjnych umacnia pozycję spółki na rynku transportowym. Usługi spedycyjne pozwalają także 
w znacznym stopniu na konkurowanie z węglem pochodzącym z importu . 
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Rys. l. Wzajemna lokalizacja zakładów. 
Figure l. Mutuallocation o f mines. 

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI W LATACH 2008-2015 
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Pod koniec 2007 roku Rada Nadzorcza przyjęła Strategię działalności Fałudniowego Koncernu 
Węglowego S.A. na lata 2007-2015. Strategiata-zgodna z Programem Rządowym, określa zasad
nicze kierunki rozwoju dla osiągnięcia głównego celu strategicznego jakim jest wzrost wartości 
firmy, co wymaga realizacji następujących celów cząstkowych: 
• produkcyjnych- zwiększenie produkcji węgla handlowego do poziomu 6,2 mln. ton rocznie; 
• rynkowych- zwiększenie ilości dostaw dla Grupy Kapitałowej T AURON- Polska Energia S.A. 

docelowo do poziomu 4,1 mln. ton rocznie; 
• ekonomicznych- wzrost wydajności na l zatrudnionego do poziomu 1000 ton oraz uzyskiwanie 

dodatniego wyniku finansowego; 
• społecznych- utrzymywanie poziomu zatrudnienia w ilości 6000 pracowników. 
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Dla realizacji powyższych celów niezbędne są: 
• optymalizacja procesów biznesowych, osiąganie przewagi konkurencyjnej, ekspansja i elastycz

ność na rynku odbiorców masowych i indywidualnych; 
• rozwój zdolności wytwórczych oraz uzyskiwanie koncesji na wydobywanie węgla z nowych złóż; 
• pobudzanie inicjatywy, samokierowanie i samokontrola, twórcze rozwiązywanie problemów, 

prowadzenie polityki wewnętrznej w oparciu o zasady etyki poprzez dialog społeczny i współ
pracę ze związkami zawodowymi, transparentność funkcjonowania. 
Ustalona również została misja i wizja działalności firmy: 

• Misja spółki -być producentem wysokiej jakości paliwa węglowego, zaspokajającym potrzeby 
sektora energetycznego oraz indywidualnych odbiorców; 

• Wizja działalności spółki- osiągnąć poziom sprzedaży paliwa węglowego zapewniający pozy
cję strategicznego dostawcy Grupy Kapitałowej T AURON-Folska Energia S.A. oraz dalszy 
stabilny wzrost i wszechstronny rozwój firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów wraz 
z ich efektywną eksploatacją prowadzoną w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i przy
jazny dla otoczenia; być liderem we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w branży górniczej. 

UWARUNKOWANIA PRODUKCYJNE 

W kolejnych latach nie przewiduje się istotnych zmian w funkcjonowania poszczególnych zakła
dów górniczych. W dalszym ciągu utrzymywany będzie trzyścianowy model produkcyjny bazują
cy na aktualnie eksploatowanych i udostępnianych pokładach. 

Poprzez konsekwentną politykę inwestycyjno-rozwojową przewiduje się stopniowy wzrost pro
dukcji węgla handlowego do osiągnięcia w 2013 roku wielkości 6,2 mln ton/rok. W kolejnych 
latach nastąpi stabilizacja wydobycia na tym poziomie. W odniesieniu do roku 2007 jest to wzrost 
o około 25%. 

W przełożeniu na zakłady górnicze wzrost produkcji wyniesie odpowiednio: 
• ZG Sobieski z 2,9 mln ton do 3,2 mln ton, tj. o około 10%; 
• ZG Janina z 1,8 mln ton do 3,0 mln ton, tj . o około 40%. 

Wzrost produkcji osiągnięty zostanie generalnie poprzez lokalizowanie oddziałów wydobyw
czych w węglazasobnych częściach złóż o dobrych parametrach geologiczno-górniczych. W połą
czeniu z odpowiednim wyposażeniem maszynowym zagwarantuje to osiągnięcie wzrostu wydaj
ności w procesie produkcyjnym. Dotyczy to w szczególności ZG Janina, gdzie aktualnie udostęp
niane są nowe rejony wydobywcze o spodziewanych lepszych warunkach geologicznych. 

Dla realizacji zakładanego poziomu wydobycia w obu zakładach prowadzone będą roboty przy
gotowawcze z natężeniem gwarantującym zapewnienie ciągłości frontu ścianowego. Średniorocz
nie przewiduje się wykonawstwo na poziomie 24 km wyrobisk. 

STRATEGIA INWESTYCYJNA 

Do głównych strategicznych kierunków inwestowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. · 
należą przedsięwzięcia zapewniające: 

• ciągłą i bezawaryjną pracę zakładów; 
• dalszą koncentrację wydobycia; 
• poprawę jakości węgla oraz minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko natu

ralne; 
• odbudowę bazy zasobowej wraz z eliminacją wydobycia podpoziomowego; 
• bezpieczną pracę i poprawę warunków socjalnych załogi. 
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Od czasu rozpoczęcia prowadzenia działalności produkcyjnej Południowego Koncernu Węglo
wego S.A., tj. od lipca 2005 do końca 2007 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 340 mln zł (około 

113 mln zł średniorocznie). W tym okresie zrealizowano zasadnicze przedsięwzięcia techniczno
organizacyj n e. 

W kolejnych latach, tj. do roku 2015, planowane do poniesienia nakłady na środki trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne wyniosą około 424 mln zł, co daje średnio około 53 mln zł 
rocznie. Źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych będzie amortyzacja. 

Główne grupy zadań w w/w okresie to: 
• zadania służące uruchomieniu ścian stanowiące około 14l7o ogółu nakładów; 
• zadania z zakresu budownictwa podziemnego stanowiące około 42% nakładów, w tym: 

- wyrobiska górnicze poziome stanowiące około 23% ogółu nakładów; 
- drążenie szybu "Grzegorz" stanowiące około 19% ogółu nakładów; 

• zadania realizowane w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) stanowiące około 
7% ogółu nakładów; 

• zadania realizowane w celu zapewnienia sprawności ruchowej odstawy taśmowej stanowiące 
około 8% ogółu nakładów; 

• zadania realizowane w celu utrzymania sprawności ruchowej środków transportu stanowiące 
około 5% ogółu nakładów; 

• zadania pozostałe stanowiące około 24 % ogółu nakładów, w tym przedsięwzięcia socjalne, 
a także przedsięwzięcia mające na celu obniżenie kosztów działalności (np. oszczędności energii) 
około 3 %. 

POZYSKANIE PERSPEKTYWICZNEJ BAZY ZASOBOWEJ 

Południowy Koncern Węglowy S.A. posiada znaczące w skali kraju zasoby węgla energetycznego. 
WieJowariantowe symulacje prognozy żywotności wykazują, że w oparciu o posiadane zasoby 
operatywne zakłady Południowego Koncernu Węglowego S.A. mogą prowadzić stabilną działal
ność produkcyjną przez co najmniej 50 lat. 

Niestety niekorzystna struktura istniejących poziomów produkcyjnych powoduje, że tylko nie
wielka część zasobów złóż dostępna jest z tych poziomów i obecnie przeważająca część wydoby
cia realizowanajest na zasadzie podpoziomowej eksploatacji pokładów. 

Bez odpowiednich przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych- umożliwiających pozyskanie 
kolejnych pokładów, żywotność zakładów górniczych ulegnie znacznemu skróceniu ze względu 
na wyczerpanie się dostępnej bazy zasobowej. 

Z uwagi na powyższe niezbędnym stało się podjęcie odpowiednich działań mających na celu 
udostępnienie nowych rejonów wydobywczych z równoczesnym wyeliminowaniem eksploatacji 
podpoziomowej. 

Podkreślić należy, że przedsięwzięcia te są zgodne z obecnymi trendami działań w przemyśle 
wydobywczym zmierzającym do poprawy stanu bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym właśnie 
poprzez, między innymi, stopniowe ograniczenie prowadzenia ścian podpoziomowych. 

Zakłady górnicze Południowego Koncernu Węglowego S.A. znajdują się w korzystnym poło
żeniu w stosunku do innych kopalń. Pozyskiwanie nowych rejonów eksploatacyjnych może się 
odbywać zarówno poprzez "schodzenie w dół" z robotami górniczymi do niższych części złoża, 
jak również poprzez sięganie po nie mające nadań górniczych, węglazasobne rejony, przylegające 
do obecnych obszarów górniczych Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina. 

W przyszłości niewątpliwie wpłynie to na poprawę konkurencyjności węgla z zakładów górni
czych Południowego Koncernu Węglowego S.A. na tle branży, gdyż inne kopalnie z powodu swo
jej lokalizacji nie mają możliwości powiększania obszarów górniczych, natomiast podjęcie eksplo
atacji głębiej zalegających pokładów zwiększy ich koszty produkcj i. 
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Aktualnie prowadzone są działania nakreślone w programie badawczo-rozwojowym. Generalnie 
opiera się on na realizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem robót badawczo-rozpo
znawczych w obecnych obszarach górniczych oraz w niezagospodarowanych rejonach przyległych, 
w których znajdują się potencjalne zasoby. W przeważającej części prace badawcze ukierunkowa
ne są na uściślenie informacj i geologicznych w obszarze "Libiąż IV" Zakładu Górniczego Janina 
oraz udokumentowanie złoża zalegającego pomiędzy Zakładem Górniczym Sobieski i Zakładem 

Górniczym Janina w tzw. rejonie "Dąb", a także na wschód od Zakładu Górniczego Janina w tzw. 
polu "Wisła". W Zakładzie Górniczym Sobieski prace badawcze wykonywane są w obszarze 
"Byczyna". 

Trwają również analizy w zakresie pozyskania pola "Brzezinka", które przylega do północno
zachodniej granicy obszaru Zakładu Górniczego Sobieski. Sięgnięcie po znajdujące się tam zasoby 
pozwoliłoby przedłużyć żywotność Rejonu "Sobieski". 

Przewiduje się, że dla rozpoznania wymienionych rejonów wykonanych zostanie około 40 otwo
rów powierzchniowych. 

W styczniu 2007 roku Południowy Koncern Węglowy S.A. uzyskał koncesję na wykonywanie 
robót badawczo-poszukiwawczych w rejonie "Dąb". Zrealizowanie zaplanowanych w projekcie 
badań przedsięwzięć pozwoli na określenie realnych możliwości prowadzenia tam działalności 
górniczej. 

Zgodnie z projektem prac do roku 2012 planuje się wykonanie 14 powierzchniowych otwo
rów badawczych oraz 16 650 m chodników badawczych. Roboty chodnikowe prowadzone będą 
generalnie w pokładzie 118 w taki sposób, aby była dostępność do innych pokładów zalegających 
w rozpoznawanym rejonie. 

Harmonogram prowadzenia robót górniczych przewiduje sukcesywne oddawanie do eksploata
cj i poszczególnych rozpoznanych pól eksploatacyjnych. Aktualnie roboty chodnikowe w pokładzie 
118 wykonywane są w północnej części obecnego obszaru górniczego, skąd planuje się wejście do 
części pola "40" znajdującej się w rejonie "Dąb". Rozpoznanie całego pola "40" pozwoli na zapro
jektowanie eksploatacji i stanie się podstawą do uzyskania koncesji na prowadzenie wydobycia. 

Rozpoznanie złoża "Dąb"- ze względu na rozmiary, prowadzone będzie również od strony 
ZG Sobieski. Dokładne rozpoznanie złoża pozwoli oszacować, potencjalnie ekonomiczne, zasoby 
pokładów 116/2, 117, 118 i 119/2, a także pozwoli rozpoznać pokłady zalegające jeszcze głębiej. 

Dodatkowo rozpoczęto działania zmierzające do pozyskania pola"Wisła" . Na wschód od obec
nego Obszaru Górniczego "Libiąż IV" zlokalizowany jest obszar "Wisła I i II" . Obszar ten, wstęp
nie rozpoznany i udokumentowany w latach 60-tych ubiegłego wieku, z racji dużej powierzchni 
w przeszłości stanowić miał przedmiot działalności odrębnej kopalni węgla kamiennego. Fałudnio
wy Koncern Węglowy S.A. otrzymał od Ministra Środowiska zgodę na czasowy nieodpłatny prze
gląd dokumentacji. Obecnie z istniejącej dokumentacji obszaru "Wisła I i II" wydzielono część 
zachodnią złoża, dla której opracowano dokumentację geologiczną. Rejon ten będzie udostępniany 
w pierwszej kolejności . Dla pozostałej części, która ewentualnie byłaby udostępniana w później
szym okresie, sporządzono dodatek rozliczeniowy. 

W sferze zainteresowań Południowego Koncernu Węglowego S.A. znajduje się jeszcze rejon 
zlokalizowany na wschód od obszaru "Dąb", który zostanie objęty badaniami po zakończeniu zakre
su robót przewidzianych dla tego obszaru . Umożliwi to infrastruktura wyrobisk, która powstanie 
w obszarze "Dąb", w tym strategiczne wyrobiska łączące oba zakłady. 

Równolegle w zakładach górniczych wchodzących w skład koncernu prowadzi się prace zmie
rzające do stworzenia możliwości sięgnięcia po zasoby zalegające poniżej czynnych poziomów 
produkcyjnych. 

W Zakładzie Górniczym Janina trwają prace związane z budową poziomu 500 m. Wykonaw
stwo tego poziomu- oprócz udostępnienia zasobów, które zalegają podpoziomowo w stosunku 
do obecnego poziomu produkcyjnego350m (pokład 203/3,4), umożliwi dostęp do części zasobów 
pokładu 207. Układ stref niec iągłośc i w rejonie prowadzonych robót związanych z poziomem 
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500 m, przy dodatkowym zakresie drążenia wyrobisk chodnikowych, stwarza możliwość pozyska
nia około 9 mln ton zasobów pokładu 207. Trwające prace projektowe i analityczne dotyczące opła
calności przedsięwzięcia pozwolą na podjęcie w 2008 roku decyzji o uruchomieniu eksploatacji 
pi lotażowej w pokładzie 207. W przypadku pozytywnych doświadczeń pozostałe zasoby tego pokła
du byłyby eksploatowane w późniejszym okresie z wybudowanego nowego, głębszego poziomu 
produkcyjnego. 

W Zakładzie Górniczym Sobieski obecna eksploatacja dwóch węglazasobnych pokładów 207 
i 209 realizowanajest na zasadzie podpoziomowego wybierania zasobów. 

Dla wyeliminowania eksploatacji podpoziomowej przewiduje się wykonawstwo wdechowego 
szybu "Grzegorz", który docelowo zapewni również przewietrzanie ZG Janina. 

Zadanie to jako wspólne dla obu zakładów- z uwagi na zakres rzeczowo-finansowy, planuje się 
zrealizować do roku 2013 . W efekcie powstanie możliwość bardziej bezpiecznego wybierania po
kładów Zakładu Górniczego Sobieski zalegających w głębokim podpoziomie (w tym pokładów 
zalegających poniżej pokładu 209) oraz wyeksploatowania zasobów złoża występujących pomiędzy 
zakładami w obszarze "Dąb" . 
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Rys. 2. Obszary pozyskania zasobów. 
Figure 2. Areas of gaining over reserves. 
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Nie wyklucza się w przyszłości, po zbudowaniu stosownej infrastruktury, wykorzystania przed
miotowego szybu jako zjazdowo-materiałowego. 

Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do wyboru kierunku perspektywicznych robót 
górniczych. Dotyczy to generalnie Zakładu Górniczego Janina, gdyż o ile Zakład Górniczy Sobie
ski posiada stabilny model funkcjonowania zakładu, to w przypadku Zakładu Górniczego Janina 
rozpatrywane są aktualnie dwa warianty prowadzenia działalności produkcyjnej. W zakładzie tym, 
z uwagi na małą ilość zasobów możliwych do pozyskania na istniejące poziomy produkcyjne. 
koniecznym stało się podjęcie działań zmierzających do powiększenia dostępnej bazy zasobowej. 

Możliwość pozyskania nowych pól eksploatacyjnych dla Zakładu Górniczego Janina rozpatry
wanajest dwukierunkowo: 
• udostępnienie zasobów za legających poniżej poziomu 500 m (generalnie pozostałych , głębiej 

zalegających zasobów pokładu 207) w oparciu o wybudowany nowy poziom produkcyjny; 
• sięgnięcie po, nie mające nadań górniczych, rejony przylegające do obecnych obszarów gór

niczych, celem wyeksploatowania zalegających tam zasobów przy wykorzystaniu istniejącej 
lub planowanej do wybudowania infrastruktury technicznej. 
Realizacja drugiego kierunku będzie prowadzona również w przypadku wariantu zejścia z eks

ploatacją poniżej poziomu 500 m. Problematyka zasadniczo dotyczy określenia techniczno-ekono
micznych możliwości sięgnięcia po zasoby pokładu 207, gdyż budowa nowego poziomu produk
cyjnego musi w szczególności uwzględniać: 
• aspekt opłacalności przedsięwzięcia; 
• zagadnienia ochrony środowiska w kontekście zaostrzających się norm ekologicznych; 
• zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia ruchu zakładu górniczego. 

Podjęcie decyzji o budowie głębszego poziomu w ZG Janina nastąpi po dokładnym rozpoznaniu 
uwarunkowań geologiczno-górniczych złoża w aspekcie opłacalności i bezpieczeństwa przedsię
wzięcia tj . około 2010 roku. W przypadku pozytywnej decyzji podjęte zostaną działania formalno
prawne oraz wykonawstwo robót. Prognozowane pozyskanie pozostałych zasobów pokładu 207 
nastąpi po roku 2015 w trakcie trwania inwestycji, której całość planuje się zrealizować do roku 
2025. 

KONCEPCJA PRZYŁĄCZENIA INNYCH KOPALŃ 

Należący do Grupy Kapitałowej T AURON- Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energe
tyczny S.A. zużywa w ciągu roku 11 mln ton węgla. Strategia spółki zakłada, że 70 % potrzeb bę
dzie pokrywać pal iwem pochodzącym z kopalń Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Biorąc pod uwagę ich możliwości wydobywcze oraz otwartość struktury Południowego Koncernu 
Węglowego S.A., podjęto decyzję o przyłączeniu kolejnej kopalni. 

W tym celu 15 stycznia 2007 roku został podpisany List Intencyjny, w którym wyrażono wstęp
ne zainteresowanie wniesieniem do Południowego Koncernu Węglowego S.A. Kopalni Węgla 
Kamiennego ,,Bolesław Śmiały" będącej Oddziałem Kompanii Węglowej S.A. 

Zostały wdrożone procedury analityczno-projektowe mające zbadać zasadność przedsięwzięcia. 
Dokonano m.in. wycenę wartości rynkowej KWK "Bolesław Śmiały" oraz Poludniowego Koncernu 
Węglowego S.A. 

W październiku 2007 roku w obecności Ministra Skarbu i Ministra Gospodarki podpisano 
Porozumienie pomiędzy stronami projektu wniesienia KWK "Bolesław Śmiały" do Południowego 
Koncernu Węglowego S.A., które potwierdza wolę stron dokonania transakcji określonej w Liście 
Intencyjnym z 15 stycznia 2007 r., a także określa obowiązki każdej z nich wyznaczając ramy cza
sowe czynności koniecznych do jej sfinalizowania. 

W chwili obecnej trwają prace mające na celu uszczegółowienie przedmiotu aportu oraz wypeł
nienie obowiązków prawnych warunkujących możliwości dokonania transakcji. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Strategia w zakresie ochrony środowi ska Południowego Koncernu Węglowego S.A. ukierunkowa
na jest na kontynuację obecnie prowadzonych działań. Dotyczy ona spełn ian ia wymogów praw
nych związanych z ochroną środowiska, tj. dotrzymywania przez zakłady górnicze spółki warun
ków korzystania ze środowiska określonych w stosownych decyzjach i pozwoleniach administra
cyjnych. Ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania eksploatacji górniczej węgla kamien
nego przez zakłady górnicze Południowego Koncernu Węglowego S.A. na środowisko obejmie: 
• zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów górniczych wraz z kontynuacją możliwie maksy

malnego ich zagospodarowania na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych kopalń, 
• zwiększenie zakresu prac rekultywacyjnych i zagospodarowania składowisk odpadów powę

glowych oraz innych terenów i gruntów zdegradowanych działalnością górniczą, 

• zminimalizowanie wpływów eksploatacj i górniczej na powierzchnię terenu poprzez prowadze
nie eksploatacji górniczej w sposób ograniczający defo rmacje powierzchni terenu oraz stoso
wanie w szerokim zakresie profilaktyki górniczej, 

• intensyfikację napraw obiektów infrastruktury naziemnej, a w tym: mostów, wiaduktów, dróg, 
linii kolejowych oraz obiektów kubaturowych uszkodzonych wskutek prowadzenia eksploatacji 
górniczej, 

• zmniejszenie oddziaływania odprowadzanych ścieków na wody powierzchniowe, w szczegól
ności w zakresie wód o ponadnormatywnym zasoleniu pochodzących z odwadniania zakładów 
górniczych, 

• redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, w tym zwłaszcza zmniejsze
nie emisji gazów cieplarnianych, 

• likwidację źródeł nadmiernego poziomu hałasu emitowanego do środowiska . 

Perspectives and the Strategy of Development 
of Południowy Koncern Węglowy S.A. 

The author presented In article the Południowy Koncern Węglowy S.A. established in 2005 year 
in range of present model and perspective functioning . In pecul iarity was stressed actions con
nected with gaining over new coal beds reserves. 
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SzkOła Eksploatacji ?odziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

KWK "Ziemowit"- 2020. Jaka przyszłość nas czeka? 

Piotr Niełacny, Zbigniew Maroszek, Grzegorz Książek 
Kompania Węglowa S.A. KWK .. Ziemowit" 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zakres restrukturyzacj i KWK "Ziemowit" oraz efek
ty jakie uzyskano po osiągnięciu obecnego modelu kopalni. Uzyskane efekty w postaci zmniejsze
nia zatrudnienia, zmniejszenia ilości ścian oraz wzrostu wydajności przedstawiono w sposób gra
ficzny na wykresach. Artykuł zawiera również ilościową ocenę stanu zasobów KWK "Ziemowit. 
W artykule dokonano próby przedstawienia możliwych scenariuszy rozwoju kopalni po roku 2020. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, KWK "Ziemowit", restrukturyzacja, roz
wój, zasoby 

l . WSTĘP 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit" została uruchomiona 3 grudnia 1952 roku. Od l lutego 
2003 roku jest zakładem górniczym wchodzącym w skład Kompanii Węglowej S.A., największej 
firmy górniczej w Europie, natomiast od l lutego 2007 roku znajduje się w strukturach Centrum 
Wydobywczego "Wschód". Obszar Górniczy ,,Lędziny I", w granicach, którego KWK ,,Ziemowit" 
prowadzi eksploatację, zlokalizowany jest w województwie śląskim, w granicach gmin miejskich: 
Lędziny, Bieruń, Imielin i gminy Chełm Śląski, należących do powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
oraz miasta Mysłowice i w niewielkim fragmencie w granicach miast Tychy i Katowice. Od chwi li 
uruchomienia do roku 2007 włącznie kopalnia wydobyła około 250 mln ton węgla. Więcej infor
macji na temat kopalni można uzyskać na stronie internetowej www.kwsa.pl 

2. CZY Z WĘGLA MOŻE BYĆ ZYSK?- RESTRUKTURYZACJA KWK "ZIEMOWIT" 

Na początku lat 90. w KWK "Ziemowit" podjęto prace mające na celu koncentrację wydobycia, 
tak, aby wydobywać węgiel taniej i efektywniej. Jednym z głównych założeń było uproszczenie 
modelu kopalni i likwidacja zbędnych dla ruchu zakładu górniczego obiektów i urządzeń . W latach 
1997-2004 kopalnia "Ziemowit" zrealizowała program likwidacj i części Zakładu Górniczego 
Ruch II- dawna kopalnia ,,Piast" oraz program likwidacji rejonu szybu Kołdunów. 

W ramach tych programów: 
- zlikwidowano szyb Piast II, szyb Piast III, szyb Matylda, szyb Hołdunów oraz otwór wenty

lacyjny cD800; 
- zlikwidowano około 24 160m wyrobisk dołowych z jednoczesnym zabezpieczeniem ujęć wo

dy pitnej z rejonu szybu Piast II i rejonu szybu Kołdunów; 
- zlikwidowano 73 obiekty powierzchniowe w tym zakład przeróbczy związany z szybem Hoł

dunów; 
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wykonano rekultywację terenu po zlikwidowanych obiektach o powierzchni 9,6 ha; 
zlikwidowano stalową wieżę wyciągową szybu W-I wraz z budynkiem nadszybia (nie lik
widując szybu). 
W 2004 roku KWK "Ziemowit" definitywnie zakończyła prace związane z częściową likwida

cją zakładu górniczego. W kolejnych latach nie przewiduje się dalszego upraszczania modelu ko
palni, w tym likwidacji szybów lub poziomów wydobywczych, likwidowane będąjedynie zgodnie 
z harmonogramem wyrobiska zbędne dla ruchu zakładu górniczego oraz wyrobiska, których likwi
dacja umożliwi uproszczenie sieci wentylacyjnej kopalni. 

Obecny model kopalni 

Obecnie KWK "Ziemowit" prowadzi roboty górnicze na dwóch poziomach wydobywczych: po
ziom II (500) oraz poziom III (650), 

Kopalnia posiada 6 czynnych szybów: 
- 2 główne szyby zjazdowo-materiałowe: Nr l i Nr 2, 

l główny szyb wydobywczy (skipowy) Nr 3, 
3 szyby wentylacyjne : W-I, W-II i szyb Szewczyk- wyposażony w klatkę wielkogabary
tową o udźwigu 13 ton. 

SZYB 
WENTYLACYJNY l 

1-----. 
bi 

:eksploatacja : 
1 wpokl. 308 

........
! r eksp-1~~-t-acja ! 

)'"~-~ wpokl.2081 1------ ; 1iiliiiiili' l 

~· eksploatacJa : 
wpoki.2D9 ~-~=-\ 
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Rys. l. Obecny model KWK "Ziemowit" 
Figure l. Present model o f "Ziemowit" coal min e 

poziom 11 

poziom III 

Przeprowadzona restrukturyzacja pozwoliła na uzyskanie następujących efektów: 
zatrudnienie w okresie 1990-2007 spadło z 10 612 osób do 4200 osób obecnie; 

- ilość czynnych ścian wydobywczych w analogicznym okresie ograniczono z 18 do średnio 3-4 
w ciągu roku; 
wydajność na jednego zatrudnionego wzrosła z 607 ton do 1011 ton; 
przeprowadzona restrukturyzacja pozwoliła na uzyskanie rocznego zysku netto w wysokości 
średnio około 100 mln zł. 
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Rys. 2. Zatrudnienie w KWK "Ziemowit" w latach 1990-2007 i 2015 
Figure 2. Employment o f "Ziemowit" coal minc in the years 1990-2007 and 2015 
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Rys. 3. Średnia ilość czynnych ścian w KWK "Ziemowit" w latach 1990-2008 
Figure 3. Average quantity o f the active longwall faces in "Ziemowit" coal mine in the years 1990-2008 
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Rys. 4. Średnioroczna wydajność w KWK "Ziemowit" w latach 1990-2008 
FigUt·e 4. Productivity shape of "Ziemowit" coal mine in the years 1990-2008 
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Rys. 5. Zysk netto w KWK "Ziemowit" w latach 2005-2007 i plan na lata 2008-2015 
Figure 5. Net profi t of the "Ziemowit" coal mine in the years 2005-2007 and the plan for the years 2008-2015 
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Restrukturyzację kopalni "Ziemowit" przeprowadzono w oparciu o założenie zachowania rów
nowagi pomiędzy zdolnościami produkcyjnymi poszczególnych ogniw a produkcją w perspekty
wie czasu. Generalnym celem przeprowadzonych działań było "uzyskanie wzrostu technicznej i eko
nomicznej efektywności eksploatacji węgla kamiennego" w warunkach KWK "Ziemowit", zakres 
tych działań został szerzej omówiony w artykule o powyższym tytule. 

Możliwości zwiększania wydajności oraz efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń za 
pomocą tradycyjnych metod powoli się wyczerpują dlatego też uważamy, że sensownym staje się 
poszu-kiwanie nowych bardziej wydajnych systemów eksploatacji szczególnie pokładów o miąż
szości do 2 m. Po osiągnięciu w miarę satysfakcjonujących wyników wydobycia ze ścian o wy
sokości 3-4 m planujemy na najbliższe lata udoskonalenia w tradycyjnym systemie wydobycia wę
gla z pokładów do 2m wykorzystując doświadczenia kadry inżynieryjno-technicznej kopalni "Zie
mowit" oraz innych kopalń. W dalszej perspektywie widzielibyśmy jednak zastosowanie w tych 
pokładach takich metod lub też urządzeń do eksploatacji, które pozwoliłyby ograniczyć do mi
nimum zatrudnienie pracowników w trudnych warunkach górniczo-geologicznych z jakimi będzie
my mieli do czynienia. 

3. CO MAMY?- NASZE ZŁOŻE 

Zgodnie z przyjętą przez rząd 31 lipca 2007 roku strategią dla górnictwa kopalnia "Ziemowit" 
opracowała działania które przedstawiają główne cele kopalni na lata 2007-2015. W opracowaniu 
tym przewiduje się utrzymanie wydobycia rocznego kopalni na poziomie około 4,1-4,3 mln ton/rok 
przy malejącym zatrudnieniu do 3800 osób co pozwoli osiągnąć wydajność na jednego zatrudnio
nego pracownika w wysokości 1100 ton. Pozwoli to również na osiąganie zysku rocznego w wyso
kości około 100 mln złotych netto. 

Baza zasobowa jako podstawa rozwoju kopalni 

W chwili obecnej kopalnia "Ziemowit" prowadzi eksploatację złoża niemetanowego udokumen
towanego do głębokości 1000 m dysponując bazą w zakresie zasobów bilansowych do głębokości 
1000 m wynoszącą 950,3 mln ton, odpowiednio na poziomach: poziom 500- 305,0 mln ton, po
ziom 650- 219,8 mln ton, poziom 750 (podpoziom)- 163,5 mln ton, poziom 1000- 262,0 mln 
ton. 

Zasoby przemysłowe, ustalone w Dodatku nr 2 do PZZ opracowanym w 2007 roku, wg stanu 
na 31.12.2007 roku wynoszą 133,0 mln ton i występują w 99,2% ogółu zasobów na czynnych po
ziomach wydobywczych kopalni . Zasoby te pozwolą na prowadzenie eksploatacji w ramach posia
danej koncesji do 2020 roku, bez konieczności wykonywania dodatkowych robót inwestycyjnych 
w postaci nowych poziomów, udostępnień lub wyrobisk szybowych. 

Po upływie terminu ważności koncesji (2020 rok) pozostanie do zagospodarowania górniczego, 
z czynnych poziomów około 640 mln ton zasobów bilansowych. Po wyselekcjonowaniu z tej bazy 
zasobów potencjalnie przemysłowych, przy założeniu aktualnie obowiązujących współczynników 
wykorzystania zasobów oraz przyjęciu wielkości rocznego wydobycia na poziomie 4,5 mln ton po
została w złożu ilość zasobów umożliwi podjęcie starań o uzyskanie przedłużenia koncesji po roku 
2020 co najmniej na okres kolejnych 20 lat, tj. do roku 2040. 

Poniżej pokładu 308, na czynnych poziomach i poniżej -do głębokości 1000 m, zalegają po
kłady metanowe, które pod względem parametrów geometrycznych i jakościowych w większości 
speł-niają obecne kryteria przemysłowości. Są to pokłady : 318, 327/2, 334, 349 i 364 . Zasoby te są 
możliwe do objęcia eksploatacją po wyczerpaniu zasobów w pokładach niemetanowych, po wy
konaniu dodatkowych wyrobisk udostępniających i dostosowaniu infrastruktury wentylacyjnej i wy
dobywczej do warunków kopalni metanowej. 
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W celu dokładniejszego rozeznania warunków zalegania i parametrów węgla pokładów plano
wanych do eksploatacji po 2020 roku kopalnia opracowała wstępny projekt wykonania otworów ba
dawczych, które będą wiercone z aktualnie istniejących lub planowanych do wydrążenia wyrobisk 
kapitalnych, udostępniających i przygotowawczych. Koncepcja obejmuje wykonanie 35 otworów 
o łącznej długości 5690 m i będzie realizowana w latach 2009-2020. 

Oprócz wyżej opisanej bazy zasobowej kopalni istnieje możliwość dodatkowego jej zwiększe
nia o części złoża poniżej 1000 m. Dotyczy to zasobów w pokładach serii warstw rudzkich (po
kłady 401-418) i siodłowych (pokład 510), które zalegają na głębokości poniżej 1000 m i zostały 
udokumentowane w dokumentacji ,,Lędziny-Głęboka"- w wysokości 1540,6 mln ton. Udostęp
nienie, a następnie eksploatacja zasobów wyżej wymienionych pokładów wiązałyby się ze zna
cznymi na-kładami finansowymi na pogłębienie szybów, wydrążenie wyrobiska pochylego oraz 
z wykonaniem wyrobisk udostępniających i zastosowaniem nowoczesnych technologii eksploata
cji . Powyższe działania mogłyby być opłacalne, ze względu na dużą węglazasobność tej części zło
ża, wysokie parametry jakościowe węgli i możliwość pozyskania znacznych ilości występującego 
w tej części złoża metanu. Niezależnie od powyższego istnieje możliwość poszerzenia aktualnych 
granic koncesyjnych obszaru górniczego w kierunku zachodnim i północno-wschodnim, co pozwoli 
na zwiększenie bazy zasobów bilansowych niemetanowych o około 40 mln ton. 
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Rys. 6. Procentowy udział zasobów KWK "Ziemowit" na poszczególnych poziomach 
Figure 6. Percentage share of "Ziemowit" coal mine reserves at individuallevels 

Istniej ąca baza zasobowa w wysokości około ponad 2 mld ton powinna wystarczyć do prowa
dzenia wydobycia kopalni "Ziemowit" w okresie minimum do roku 2100. 

Działalność inwestycyjna w latach 2008-2020 

Główne kierunki w działalności inwestycyjnej kopalni w latach 2008-2020 zmierzać będą do 
bieżącego dostosowywania działalnośc i kopalni do warunków rynkowych. 

Podejmowane inicjatywy, zorientowane na poprawę wskaźników technicznych, ekonomicznych 
i finansowych, ukierunkowane zostaną na: 
- dalszą koncentrację wydobycia poprzez uruchamianie wysokowydajnych kompleksów ściano

wych wyposażonych w podstawowe urządzenia o najkorzystniejszych parametrach; 
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- systematyczne odtwarzanie zdolności wydobywczej; 
- modernizację Zakładu Przeróbczego, placu składowego i dystrybucji węgla; 
- realizację zadań proekologicznych, skutkujących stopniowym zmniejszaniem uciążliwości od-

działywania kopalni na środowisko ; 

- modernizację górniczych wyciągów szybowych; 
modernizację układu elektroenergetycznego zarówno powierzchni jak i dołu kopalni. 
Szacowane przez kopalnię i założone w strategii na lata 2007-2015 nakłady inwestycyjne po

winny wynieść minimum 500,0 mln zł. W latach 2018-2030 kopalnia planuje budowę nowego po
ziomu wydobywczego umożliwiającego pozyskanie zasobów, które przy obecnym modelu kopalni 
są niedostępne . Obecnie trwają prace koncepcyjne odnośnie umiejscowienia nowego poziomu oraz 
koniecznego zakresu robót związanych z jego udostępnieniem. 

Rozważane są koncepcje: 
- pogłębienia istniejących szybów; 

budowy nowego szybu wydobywczego wraz z pogłębieniem istniejących; 
- wydrążenia wyrobiska pochyłego wraz z pogłębieniem istniejących szybów. 

Zakłada się, że udostępnienie nowego poziomu nie spowoduje zakłóceń w wydobyciu węgla na 
dotychczasowym poziomie. Pogłębienie kopalni umożliwi przedłużenie wydobycia w zakładzie 
górniczym co najmniej do roku 2100. Rozważana jest również koncepcja pozyskiwania metanu ze 
złoża i wykorzystania go do celów gospodarczych oraz na bieżąco śledzone są prace nad pozyski
waniem paliw płynnych i gazowych z węgli o parametrach zbliżonych do znajdujących się w ob
rębie obszaru górniczego KWK "Ziemowit". 

W celu poprawienia organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia awaryjności maszyn 
i urządzeń, kopalnia coraz mocniej rozwija systemy monitoringu i wizualizacji procesów produk
cyjnych i zagrożeń. Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji posiadanych przez kopalnię ,,Zie
mowit" systemów monitoringu wykazały celowość objęcia nim większości procesów produkcyj
nych oraz jego rozszerzenie o inne zagadnienia poprawiające bezpieczeństwo, wydajność i organi
zację pracy, pozwalające na szybsze podejmowanie decyzj i w procesie zarządzania. 

Założenia do rozbudowy układu monitoringu są następujące: 
- utworzenie centralnego miejsca, do którego przesyłane będą informacje z monitorowanych obie

któw i procesów produkcyjnych, wspomagającego pracę dyspozytorni głównej; 
- stworzenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego o dużej odporności na zakłócenia, 

wysokiej pojemności oraz szybkości transmisj i wykorzystującego sieć kabli światłowodowych 
połączonych przełącznicami światłowodowymi w głównych wyrobiskach kopalni; 

- stworzenie kompleksowego systemu monitoringu procesów technologicznych, zastosowanie sto
sownego oczujnikowania oraz oprogramowania zapewniającego wizualizację zebranych danych 
oraz ich udostępnianie do wybranych komórek organizacyjnych kopalni; 

- objęcie swoim zasięgiem szczególnie obszarów gdzie sposób pozyskania informacji jest nie
pełny, obarczony błędem związanym z czasem jej uzyskania: m.in. pomiar ciśnień w stojakach 
obudowy zmechanizowanej, w magistralach ciśnieniowych, rurociągach przeciwpożarowych, 
pozycjonowanie kombajnów ścianowych w czasie wydobycia, ciągły przekaz aktualnego po
ziomu wody z pompowni głównego odwodnienia, aktualny poziom urobku w zbiornikach węgla; 

- objęcie nadzoru nad ruchem załogi w wyznaczonych rejonach lub strefach, nadzór nad prze
biegiem transportu wybranych materiałów na dole kopalni, monitorowaniem pracy i lokalizacją 
lokomotyw dołowych i kolejek podwieszanych; 

- uruchomienie bezprzewodowej łączności z obsługą w rejonach transportu kolejkami podwie
szonymi, z załogą za pomocą przenośnych telefonów dołowych; 
objęcie nadzoru nad procesami produkcyjnymi w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla; 

- monitorowanie parametrów wentylacyjnych takich jak: przepływ powietrza, zawartość tlenku 
węgla, otwarcie tam wentylacyjnych, praca wentylatorów lutniowych; 
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- monitorowanie aktywności sejsmicznej górotworu: pomiar przyspieszeń drgań gruntu w wy
robiskach górniczych, utworzenie sieci sejsmologicznej z wykorzystaniem czujników trójskła
dowych dla poprawy rozdzielczości pionowej lokalizacji wstrząsów sejsmicznych, pomiary na
prężeń w stropie wyrobisk korytarzowych (analiza korelacji naprężeń górotworu z wstrząsami), 
pomiary konwergencji wyrobisk korytarzowych, system monitorowania naprężeń i deformacji 
górotworu w wyrobiskach przyścianowych przed i za frontem eksploatacyjnym, system reje
strująco-pomiarowy podporności obudowy chodnikowej. 
Rozbudowany system monitoringu procesów produkcyjnych jest narzędziem, które daje oso

bom podejmującym decyzje na pełniejsze zapoznanie się ze stanem faktycznym w danej chwili. 
Obniża się czas uzyskania potrzebnych danych, na ich porównanie i wypracowanie optymalnego 
rozwiązania, skierowanie do realizacji zadań pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dalsza 
rozbudowa monitoringu powinna opierać się o założenie minimalizacji zatrudnienia pracowników 
do bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń w procesie produkcji, odsunięcia miejsca sterowania 
z przestrzeni narażonej na zagrożenia nawet i na powierzchnię kopalni, sterowania zdalnego z moż
liwością pełnego monitoringu procesów z informacją o braku obecności załogi w strefie bezpośre
dniego zagrożenia oraz unifikacji takich rozwiązań technicznych w poszczególnych rejonach wy
dobywczych. 

4. CO MIEĆ MOŻEMY? - KONCEPCJE ROZWOJU KOP ALNI 

- Wersja A - pokazuje przyszłość kopalni w przypadku zaniechania jej rozbudowy. Po wdro
żeniu tego scenariusza nastąpiłoby stopniowe sczerpywanie zasobów, a od roku około 2040 
likwidacja kopalni. 

- Wersja B -pokazuje 2 możliwe koncepcje rozwoju: 
- B l -udostępnienie nowego poziomu ,,Lędziny-Głęboka 1000-1300 m" z eksploatacją zło-

ża węgla i metanu w sposób tradycyjny z wykorzystaniem znanych metod eksploatacji, któ
ry wiąże się jednak ze zwiększonymi zagrożeniami : metanowym (III, IV kategoria), tąpa
niami (II, III stopień), wodnym (II, III stopień), wysoka temperatura skał otaczających itp. 

- B2 - udostępnienie nowego poziomu "Lędziny-Głęboka l 000-1300 m" z eksploatacją zło
ża węgla i metanu zmodyfikowanymi systemami wybierania złóż biorąc pod uwagę zwięk
szone zagrożenia naturalne wymienione w wariancie B l. 

Obie te wersje scenariusza można będzie zrealizować, mamy nadzieję również po wcześniej
szym odgazowaniu złoża z metanu i odprężeniu pokładów tąpiących za pomocą nowoczesnych 
metod rozładowywania energii kumulowanej w górotworze, które do tego czasu zostaną opraco
wane i wdrożone w polskim górnictwie- jest to wyzwanie dla naukowców. Pozwoliłoby to o wiele 
zmniejszyć zagrożenie metanowe i tąpaniami a tym samym poprawić bezpieczeństwo pracy i zwięk
szyć zyski z prowadzonej eksploatacji węgla. Również w obu tych wersjach zakładamy gospodar
cze wykorzystanie metanu. 
- Wersja C -pokazuje najbardziej niekonwencjonalną koncepcję rozwoju kopalni i osiągnięcie 

zysku poprzez pozyskanie "czystej energii" zgromadzonej w złożu przez, np. podziemne zga
zowanie węgla i wydobycie metanu. 

PODSUMOW ANIE 

l. KWK ,Ziemowit" posiada znaczne ilości złoża, które umożliwią funkcjonowanie kopalni przy
najmniej do roku 2100. 

2. Eksploatacja powyższych zasobów jest możliwa w przypadku budowy nowego poziomu/pozio
mów lub też opracowania nowych metod eksploatacji metanu i złóż węgla. 
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3. Dotychczasowe doświadczenia w eksploatacji niżej zalegających pokładów przez sąsiednie ko
palnie pozwalają spodziewać się podobnych warunków górniczych na nowym poziomie( ach). 
Celowe wydaje się poszukiwanie innych systemów eksploatacji ograniczających zagrożenia 
i pozwalających na wydobycie "czystej energii" w postaci metanu bądź też zgazowanego węgla 
lub takie ograniczenie zagrożeń naturalnych, które pozwoli na bezpieczne wydobycie węgla 
w sposób tradycyjny. 

4. W celu dalszego funkcjonowania po roku 2030, koniecznym wydaje się rozpoczęcie budowy 
nowego poziomu minimum w roku 2018. Ze względu na bardzo duże skomplikowanie tego pro
jektu oraz wobec braku ostatecznej koncepcji udostępnienia nowego poziomu ze względu na 
toczące się prace trudno jest oszacować koszty związane z tym przedsięwzięciem. 

5. Koniecznym jest wypracowanie takiego systemu eksploatacji węgla lub też umaszynowienia 
i jego monitoringu, które umożliwią wyeliminowanie ludzi z tych najbardziej niebezpiecznych 
procesów produkcyjnych pozostawiając im tylko nadzór nad tymi procesami i urządzeniami 
oraz ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

6. Wszelkie działania związane z rozwojem kopalni prowadzone będą z troską o środowisko na
turalne jak również z dbałośc ią o ochronę ujęć wód pitnych i przemysłowych znajdujących się 
w wyrobiskach kopalni. 
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Rys. 7. Schemat koncepcji rozwoju KWK "Ziemowit" 
Figure 7. Diagram of development conception of"Ziemowit" coal mine 
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The "Ziemowit" Co al Min e - Perspectives After 2020 Y ear 

The paper contains the scope o f the restructuring transformations in the "Ziemowit" coal min e with 
the obtained results after achieving present model of coal mine. In the charts has been illustrated 
graphically obtained results in the shape o f reduced employment, reduced quantity o f the longwall 
faces and increased productivity. This article contains also a try to present possible ways o f the de
velopment o f the coal mine after 2020 year. 
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Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w perspektywie roku 2015 
- wybrane aspekty funkcjonowania sektora 

Henryk Paszcza, Robert Marzec 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Katowicach 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania gór
nictwa węgla kamiennego do roku 2015, a w szczególności posiadanych zasobów, prognozowane
go wydobycia oraz sprzedaży węgla tak na rynek krajowy, jak i na rynek poza granice naszego kra
ju. Prognoza dotyczy węgla do celów energetycznych oraz węgla koksowego. Omówiono przewidy
wane wydobycie i sprzedaż w poszczególnych latach, a także dokonano analizy dynamiki wzrostu 
wydobycia. 

Przeprowadzono również porównanie funkcjonowania sektora w stosunku do założeń przyjętych 
w rządowej "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 do 2015". 
W ramach porównania dokonano oceny zgodności merytorycznej -zbieżności przyjętych celów 
i zadań z kierunkami nakreślonymi w strategii rządowej, jak również założonymi podstawowymi 
wielkościami produkcji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, strategia rządowa, zbilansowane dane ze strategii spółek 
węglowych 

l. WPROW ADZENIE 

W dniu 31 lipca 2007 roku Rada Ministrów przyjęła dokument "Strategia działalności górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce w Jatach 2007-2015", określający pożądane, z punktu widzenia Pań
stwa Polskiego, kierunki funkcjonowania w tych latach sektora górnictwa węgla kamiennego. 

W strategii rządowej określono, że "celem polityki Państwa w stosunku do sektora górnictwa 
węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi na te
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby zasoby te służyły kolejnym pokoleniom Polaków". 

W związku z tak zakreślonym celem strategicznym przyjęto, że będzie on realizowany poprzez 
działania zgrupowane wokół następujących celów cząstkowych: 
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrze

bowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płyn
nych i gazowych, 
utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla kamiennego w warunkach gospodarki wolno
rynkowej, 

- zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o wymaganej jakości do odbiorców krajo
wych i zagranicznych, 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla kamiennego dla zwięk
szenia konkurencyjności cenowej, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia 
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podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy, w szczególności regionu śląskiego i małopol
skiego. 
Dla osiągnięcia określonego celu strategicznego oraz celów cząstkowych przyjęto, że realizacja 

wszystkich koniecznych działań powinna uwzględniać: 
l. Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców; 
2. Dostosowywanie zdolności produkcyjnych górnictwa do możliwości sprzedaży węgla ka

miennego na rynku; 
3. Utrzymywanie kosztów produkcji węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym w sto

sunku do cen węgla i utrzymywanie tym samym przez spółki węglowe ekonomicznej efek
tywności; 

4. Utrzymywanie zadowalającego poziomu płynności finansowej oraz zdolności kredytowej 
przez spółki węglowe; 

5. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach węgla ka
miennego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami pracy; 

6. Prowadzenie przez zarządy spółek węglowych efektywnej polityki zarządzania pozaproduk
cyjnymi rzeczowymi aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami finansowymi; 

7. Podjęcie przez spółki węglowe działań związanych ze zwiększeniem przychodów poprzez 
racjonalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami (np. metan, skała płonna, 
woda, złom); 

8. Podjęcie przez spółki węglowe działań zmierzających do maksymalnego ograniczania kosz
tów powstających między producentem a ostatecznym odbiorcą węgla (kosztów usług zwią
zanych z dystrybucją i transportem węgla). 

W oparciu o rządową strategię, spółki węglowe zobligowane zostały do opracowania własnych 
strategii działalności. 

Przyjęte w rządowej strategii zapisy stanowiły, że strategie poszczególnych spółek węglowych 
powinny zawierać, m.in. charakte1ystykę strategii funkcjonalnych do 2015r., w tym: 

a) diagnozę stanu aktualnego spółki, uwzględniającą, m.in. analizę i ocenę osiąganych w latach 
200 l - 2006 wyników ekonomiczno - finansowych, wielkość zasobów węgla w poszczegól
nych kopalniach, pozycję rynkową spółki, zdolności produkcyjne, stan i strukturę zatmdnie
ma, 

b) analizę strategiczną i cele strategiczne spółki, 
c) strategię produkcyjną, w tym przewidywane zmiany w poziomie zdolności produkcyjnych, 
d) strategię marketingową, w tym przewidywane zmiany w poziomie i stmkturze sprzedaży 

węgla, 

e) strategię zasobów ludzkich, w tym przewidywane zmiany w poziomie i stmkturze zatmdnie
nia oraz politykę zatmdnienia, 

t) strategię inwestycyjną, uwzględniającą przewidywany zakres rzeczowy oraz finansowy 
inwestycji, efektywność inwestycji, źródła finansowania inwestycji, 

g) strategię ochrony środowiska, uwzględniającą sposoby i zakres zmian dla zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania produkcji górniczej na środowisko naturalne, 

h) strategię innowacyjną, w tym ewentualne zmiany w systemie zarządzania spółką, prefero
wane kiemnki (obszary) i zakres finansowania prac badawczo- rozwojowych, 

i) strategię gospodarowania produktami ubocznymi i odpadami, 
j) strategię restmkturyzacji i zarządzania majątkiem pozaprodukcyjnym, w tym akcjami i udzia

łami w innych podmiotach gospodarczych, 
k) prognozę podstawowych wskaźników technicznych i ekonomiczno - finansowych spółki 

oraz poszczególnych kopalń do roku 20 l O, przy założeniu realizacji powyższych strategii 
funkcjonalnych. 

Strategie spółek stanowiły podstawę do opracowania niniejszego artykułu oraz określenia pod
stawowych wielkości produkcyjno- handlowych i inwestycyjnych na najbliższe lata. 
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2. ZASOBY WĘGLA KAMIENNEGO 

Wielkość zasobów węgla kamiennego przedstawiono jako zasoby całkowite, tzn. bez uwzględ
nienia terminów ważności koncesji na wydobywanie węgla przyznanych przedsiębiorstwom gór
niczym oraz zasoby do końca ważności tych koncesji. 

Całkowite zasoby węgla kamiennego. Na koniec 2006r. w kopalniach czynnych znajdowało 
się 15,9 mld ton całkowitych zasobów bilansowych węgla, w tym 37,9% (6,0 mld ton) to całkowite 
zasoby przemysłowe, a 23,2% (3,7 mld ton) to całkowite zasoby operatywne. 

Zgodnie z dokonanymi szacunkami, do 20 15r. zasoby bilansowe zmniejszą się o 12,9% 
(o 2,0 mld ton), do poziomu 13,9 mld ton. Całkowite zasoby przemysłowe na koniec 2015r. będą 
niższe o 18,9% (o l, l mld ton) i wyniosą 4,9 mld ton, natomiast całkowite zasoby operatywne 
będą niższe o 20,6% (o 0,8 mld ton), i wyniosą 2,9 mld ton. 

Zasoby węgla kamiennego do końca ważności koncesji. Na koniec 2006r. w kopalniach 
czynnych znajdowało się 13,7 mld ton zasobów bilansowych, w tym 33,6% (4,6 mld ton) to zasoby 
przemysłowe, a 20,2% (2,8 mld ton) to zasoby operatywne. 

Do 2015r. zasoby do końca ważności koncesji zmniejsząsię o 19,0% (o 2,6 mld ton), do pozio
mu 13,7 mld ton. Zasoby przemysłowe będą niższe o 26,0% (o 1,2 mld ton) i wyniosą 3,4 mld ton, 
natomiast zasoby operatywne o 28,6% (o 0,8 mld ton), ksztahować będą się na poziomie 2,0 mld 
ton. 

Analizując wielkość zasobów w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw górniczych 
zwrócić należy uwagę na fakt, że do 20 15r. wzrost zasobów nastąpi w L W "Bogdanka" S.A. wsku
tek udostępnienia złoża w obszarze K-3 Stefanów oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., co 
jest wynikiem włączenia do JSW S.A. w 2008r. kopalni "Budryk". W pozostałych przedsiębior
stwach górniczych następować będzie sukcesywny spadek zasobów. 

Największe zasoby węgla kamiennego posiadać będzie Kompania Węglowa S.A.- w przypad
ku całkowitych zasobów udział zasobów Kompanii wynosi ponad 50%, natomiast w przypadku 
zasobów do końca ważności koncesji ponad 60%. 
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Rys. l. Kształtowanie się zasobów węgla kamiennego w latach 2006- 2015 
Fig. l. Development of bard coal reserves in 2006 - 2015 
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Rys. 2. Struktura całkowitych zasobów operatywnych w 2006r. oraz przewidywana w 20 15r. wg spółek węglo
wych 
Fig. 2. Structure oftotal operational reserves in 2006 and forecasted for 2015 acc. to the coal companies 

3. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE ORAZ WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO 

W latach 2006- 2015 zdolności produkcyjne górnictwa węgla kamiennego kształtować się bę

dą od 377049 ton/dobę w 2006r. do 385177 ton/dobę w 2015r. Do 2014r., następować będzie wzrost 
zdolności (do poziomu 390467 ton/dobę), a w 2015r. nastąpi ich spadek, w porównaniu do 2014r., 
do poziomu 3 85177 ton/dobę . Łączny wzrost zdolności produkcyjnych w stosunku do 2007r. 
wyniesie 29223 ton/dobę (8 ,2%). Zdolności produkcyjne w 2015r. będą wyższe niż w 2006r. 
o 8128 ton/dobę. 

Mimo zmiany wielkości w strukturze zdolności produkcyjnych sektora wg spółek węglowych 
nie zajdą znaczące zmiany jakościowe, nastąpią natomiast zmiany ilościowe. 
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Rys. 3 Struktura zdolności produkcyjnych sektora górnictwa węgla kamiennego w 2006r. oraz przewidywana 
w 2015r. wg spółek węglowych 
Fig. 3. Structure ofthe hard coal mining sector' s production capacity in 2006 and forecasted for 2015 acc. to 
the coal companies 
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W latach 2007-2015 wydobycie węgla kamiennego w Polsce kształtować się będzie od 
89356,0 tys. ton do 98048,7 tys. ton, przy czym przewidywane wydobycie w 2007r. będzie niższe 
w porównaniu do 2006r. o 5,2%. Wydobycie węgla kamiennego w 2015r., w odniesieniu do 2006r. , 
będzie wyższe o 4,0%. 

Zaplanowane przez spółki węglowe łączne wydobycie węgla kamiennego w 2008r. kształtuje 
się poniżej prognozowanej w strategii rządowej dolnej wartości produkcji węgla. W latach 2009 -
2012 mieści się ono pomiędzy dolną oraz górną wartością prognozowanego w strategii rządowej 
wydobycia, natomiast od 20 13r. planowane przez spółki węglowe wydobycie kształtuje się powy
żej górnej wartości wydobycia prognozowanego w strategii rządowej. 

Nadprodukcja w stosunku do prognoz węgla przyjętych w strategii rządowej w latach 2013-
2015 wynosi odpowiednio: l ,4 mln ton, l ,8 mln ton oraz 2,0 mln ton. 
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Fig. 4. Comparison ofhard coal production with assumptions ofthe governmental strategy 
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Fig. 5. Structure oftotal hard coal output in 2006 and in 2015 acc. to the coal companies 
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4. SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO 

Sprzedaż węgla kamiennego ogółem w latach 2007-2015 wynosić będzie od 88138,8 tys. ton 
do 97002,6 tys. ton, przy czym przewidywana sprzedaż węgla ogółem w 2007r. będzie najniższa 
w całym omawianym okresie (w porównaniu do 2006r. niższa o 5,6%). Sprzedaż ogółem w 20 15r., 
w odniesieniu do 2006r., będzie wyższa o 3,9%. 

Począwszy od 2009r. utrzymywana będzie ok. l-procentowa (ok. l mln ton) nadwyżka wydo
bycia nad sprzedażą węgla kamiennego ogółem. 

W strukturze sprzedaży wg spółek węglowych nie ma zmian jakościowych , zachodzą natomiast 
znaczne zmiany ilościowe. Udział Kompanii Węglowej S.A. w rynku zmniejsza się w latach 2006 
- 2015 o ponad 8 punktów procentowych, wzrasta natomiast udział LW "Bogdanka" S.A. (dwu
krotnie), Katowickiej Grupy Kapitałowej (o prawie 3 punkty procentowe) oraz Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. (o ok. l punkt procentowy). 
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Rys. 6. Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego ogółem w latach 2006-2015 wg strategii funkcjonowania 
spółek węglowych 

Fig. 6. Tata! output and sale ofthe hard coal in years 2006-2015 acc. to strategiesof coal companies' activities 
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Sprzedaż węgla kamiennego do celów energetycznych w latach 2007- 2015 kształtować 
się będzie od 74228,1 tys. ton do 80259,1,2 tys. ton. Sprzedaż węgla do celów energetycznych 
w 20 15r., w odniesieniu do 2006r., będzie wyższa o 2,2%. Do 20 lOr. planowana sprzedaż węgla 
do celów energetycznych jest na poziomie niższym niż w 2006r. 

Udział sprzedaży węgla do celów energetycznych w sprzedaży ogółem zmniejszy się z 84, l% 
do poziomu 82,7% i o l ,4% wzrośnie tym samym udział węgla koksowego. 

Sprzedaż węgla kamiennego do koksowania w latach 2007- 2015 kształtować się będzie od 
13910,7 tys. ton do 16743,5 tys. ton. Sprzedaż węgla do koksowania w 2015r., w odniesieniu do 
2006r. , będzie wyższa o 12,7%. 

Zgodnie ze strategiami spółek węglowych, do 20 13r. sprzedaż węgla do koksowania będzie 
systematycznie wzrastać. Dopiero od 2014r. nastąpi stopniowy spadek sprzedaży tego węgla. 

Do 20 lOr. dynamika wzrostu sprzedaży węgla do koksowania jest o kilka punktów procento
wych wyższa od dynamiki wzrostu sprzedaży węgla do celów energetycznych i to ona ma decydu
jący wpływ na wysokość dynamiki wzrostu sprzedaży węgla kamiennego ogółem. 

-- ----, 

70% 

60% 

50% 

30% 

20% 

10% 

Wykmanie Przev.;d. Plan na lata 
2006r. W)4<onanie 

2007r. 

15,8~~ ~iel do k>ksowania 15.91.. 

l c~ieldoc~lówenerget)-t:zn~h l 84.1% 84,2% _c_::=c_:_L-=c..:_L::::=-L-:=C-.L-==--'--" c.:.__L _:.:::.::_:;:_c_-=_:_:___J 

Rys.8. Struktura sprzedaży węgla kamiennego w latach 2006 - 2015 wg podziału na węgiel energetyczny 
i węgiel koksowy 
Fig. 8. Structure ofhard coal salesin 2006 - 2015 acc. to separation into steam coal and coke coal 

Sprzedaż węgla kamiennego na kraj w latach 2007 - 2015 kształtować się będzie od 
75151,2 tys . ton do 87597,8 tys. ton. W g zbilansowanych wielkości ze strategii spółek węglowych, 
sprzedaż na rynku krajowym w 2015r., w porównaniu do 2006r., będzie wyższa o 12,9%. 

W odniesieniu do przyjętych w strategii rządowej projekcji zużycia węgla kamiennego rodzi
mych producentów na rynku krajowym (projekcja łagodnego wzrostu), zaplanowana w strategiach 
sprzedaż na kraj ma charakter skokowego wzrostu. Szczególne znaczenie dla strategii spółek wę
glowych mają lata: 2008r. (wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 3,2%, tj. o 2,4 mln ton), 
20llr. (o 6,2%, tj. o 4,9 mln ton) oraz 2012r. (o 2,8%, tj . o 2,4 mln ton). Właśnie lata 2011-2012 
spółki węglowe wskazują na te, które przemieszczą krajowy rynek zbytu węgla na inny poziom 
zapotrzebowania. Tylko w tych latach łączny wzrost sprzedaży, w porównaniu do 2010r. wyniesie 
9,2% (7,3 mln ton). Niemniej jednak w strukturze sprzedaży węgla kamiennego na kraj wg spółek 
węglowych nie zachodzą zmiany jakościowe. 
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Rys. 9. Struktura sprzedaży węgla kamiennego na kraj w 2006r. oraz w 20 15r. wg spółek węglowych 
Fig. 9. Structure ofhard coal domestic sale in 2006 and in 2015 acc. to coa\ companies 

Sprzedaż węgla kamiennego na wywóz do krajów Unii Europejskiej i eksport poza granice UE 
(sprzedaż na 11ywóz i eksport) w latach 2007- 2015 ma tendencję spadkową i kształtować się będzie 
od 12987,5 tys . ton do 9404,8 tys . ton. W porównaniu do 2006r. sprzedaż na wywóz i eksport 
w 2015r. będzie, według zbilansowanych wielkości ze strategii spółek węglowych, niższa o 40,4%. 

Generalnie należy zauważyć , że w każdym roku objętym strategiami spółek węglowych sprze
daż na wywóz i eksport planowana jest poniżej poziomu sprzedaży uzyskanego w 2006r. 

Zaplanowana przez spółki węglowe sprzedaż na wywóz i eksport przez cały okres do 20 15r. 
jest zdecydowanie poniżej dolnej wartośc i sprzedaży na wywóz i eksport przyjętej w strategii rzą
dowej. 

Zgodnie ze strategiami spółek węglowych, w skali sektora następuje systematyczny spadek 
udziału sprzedaży na wywóz i eksport w sprzedaży węgla kamiennego ogółem. 

W strukturze sprzedaży na wywóz i eksport według spółek węglowych zasadniczo nie zajdą 
zmiany jakościowe . 

Zakładany w strategiach spółek węglowych spadek sprzedaży na ~ywóz i eksport oznacza, że 
głównej szansy Tynkowej spółki węglowe upatrują w sprzedaży węgla na rynku krajowym. 

Rys. l O. Struktura sprzedaży węgla kamiennego w latach 2006- 2015 wg podziału na kierunek sprzedaży 
(kraj/wywóz i eksport) 
Fig. lO. Structure ofhard coal sale in 2006- 2015 according to separation into domestic and shipment/export sale 
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Rys. 11 . Struktura sprzedaży węgla kamiennego na wywóz i eksport w 2006r. oraz w 20 15r. wg spółek węglo
wych 
Fig. 11. Structure ofhard coal shipment and export sale in 2006 and in 2015 acc. to coal companies 

5. STAN ZAPASÓW WĘGLA KAMIENNEGO W KOPALNIACH 

Na koniec 2006r. stan zapasów węgla kamiennego wynosił 3256,5 tys. ton . Wg przewidywanego 
wykonania, stan zapasów sektora na dzień 31. 12.2007r. wyniesie 3124,4 tys. ton. Będzie zatem niż
szy niż na koniec poprzedniego roku o 4,1 %. Na koniec 2015r. stan zapasów w sektorze górnictwa 
węgla kamiennego ksztahować się będzie na poziomie 2587,7 tys. ton (o 20,5% niższy niż nako
niec 2006r.). Wskaźnik stanu zapasów mierzony odsetkiem wydobycia systematycznie obniża się 
od 3,5% w 2006r. do 2,6% w 2015r. 
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Rys. 12. Wydobycie, sprzedaż ogółem oraz stan zapasów węgla kamiennego w latach 2006-2015 
Fig. 12. Output, total sale and stoeks ofhard coal in 2006- 2015 
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6. ZATRUDNIENIE W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

Na dzień 31.12.2006r. stan zatrudnienia ogółem w górnictwie węgla kamiennego wynosił 119312 
osób, w tym 91738 osób (76,9%) zatrudnionych było na dole oraz 27574 osoby (23,1%) na po
wierzchni . Należy zaznaczyć, że w kategorii "zatrudnienie na powierzchni" uwzględnione jest 
również zatrudnienie w zakładach przeróbki węgla. 

Wg zbilansowanych wielkości ze strategii spółek węglowych, stan zatrudnienia w gómictwie 
będzie ulegać stałemu zmniejszaniu zarówno wśród zatrudnionych na dole, jak i na powierzclmi. 
Na koniec 20 15r. stan zatrudnienia ogółem wyniesie l 02892 osoby (zmniejszenie w porównaniu 
do stanu na koniec 2006r. o 16420 osób, tj. o 13,8%), w tym stan zatrudnienia na dole 79747 osób 
(zmniejszenie o 11991 osób, tj. o 13,1%) oraz na powierzchni 23145 osób (zmniejszenie o 4429 
osób, tj. o 16,1%). 

Zmniejszenie stanu zatrudnienia nastąpi wskutek odejścia 77831 osób (67575 osób z dołu 
i 10255 osób z powierzchni) oraz przyjęcia 63860 osób (57411 osób do pracy na dole oraz 6449 
osób do pracy na powierzchni). Należy zaznaczyć, że głównąprzyczyną odejść będą odejścia natu
ralne (emerytury). 

W latach 2007 - 2015 na emerytury odejdzie łącznie 60216 osób (54879 osób z dołu oraz 5337 
osób z powierzchni). Odejścia na emerytury stanowić będą 77,4% odejść ogółem. W przypadku 
odejść zatrudnionych na dole odejścia na emerytury to 81,2%, natomiast w przypadku odejść pra
cowników powierzchni odejścia na emerytury to 52,0%. Przyjęcia do pracy w zakładach przerób
czych węgla stanowić będą 51,3% przyjęć do pracy na powierzchni). Oznacza to, że przyjęcia re
kompensować będą przede wszystkim odejścia na emerytury i dotyczyć zatrudnienia na dole ko
palń. 

Wraz ze zmianami stanu zatrudnienia następować będzie zmiana struktury zatrudnienia wg 
miejsca pracy (dół/powierzchnia) od proporcji 76,9%/23, l% w 2006r. do proporcji 77,5%/22,5% 
w2015r. 

W strukturze zatrudnienia wg spółek węglowych nie zajdą zmiany jakościowe. Nadal najwięk
szym pracodawcą w sektorze pozostanie Kompania Węglowa S.A., w której zatrudnionych będzie 
największa liczba pracowników w sektorze (48,8%). 
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*W latach 2008-2015 bez uwzględnieniu Kopalni "Boleslaw Smialy" i Ruchu "Silesiu" 

Rys. 13. Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 2006-2015 wg strategii spółek węglo
wych* 
Fig. 13. Employment in hard coal mining sector in 2006-2015 acc. to coal companies 

62 



l 100% 

90% 

60~'0 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

m zatrudnienie na dole c zatrudnienie na pow;erzchni 

• W latach 2008-2015 bez uwzględmcma Kopa/m "Boles/aw Śmiały" i Ruchu "Silesta" 

Rys. 14. Struktura zatmdnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 2006 - 2015 wg miejsca pracy 
(dół/powierzchnia) na podstawie strategii spółek węglowych* 
Fig. 14. Stmcture o f employment in hard coal mining sector in 2006 - 2015 in division for underground and 
surface workers, acc. to strategies o f co al compani es 

W okresie objętym strategią funkcjonowania górnictwa, zgodnie z planami spółek węglowych 
systematycznie będzie spadać przeciętne zatrudnienie ogółem (o 12, I% w porównaniu do przewi
dywanego wykonania w 2007r., do poziomu 103818 osób w 2015r.), jak i kopalni zasadniczej 
(o 11,4%, do poziomu 101483 osób). 
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Rys. 15. Przeciętne zatrudnienie ogółem oraz kopalni zasadniczej w latach 2007- 2015 wg strategii spółek 
węglowych 

Fig. 15. Average employment totally and in essential part of coa1 mine in 2007 - 2015 acc. to strategiesof coal 
compani es 
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7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W GORNICTWIE WEGLA KAMIENNEGO 

Na lata 2007-2015 zaplanowano szereg inwestycji mających doprowadzić do zoptymalizowania 
wykorzystania zasobów węgla oraz unowocześnienia procesu wydobycia, przy równoczesnym 
zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, w tym, m.in.: integrację techniczną kopah1 w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej S.A., zakończenie integracji organizacyjnej oraz integracja techniczna kopalń 
w Katowickiej Grupie Kapitałowej, inwestycje związane udostępnianiem nowych złóż. 

Łącznie na lata 2007 - 2015 spółki węglowe (z uwzględnieniem Grupy Kapitałowej SRK) 
zaplanowały nakłady inwestycyjne w wysokości 19730,8 mln zł, w tym na budownictwo inwesty
cyjne 10360,0 mln zł, a na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 9127,9 mln zł. 

Inwestycje sfinansowane zostaną przede wszystkim ze środków własnych spółek węglowych . 

Udział łącznych środków własnych w łącznych nakładach inwestycyjnych wyniesie 89,7%. 
W skali sektora planowane na lata 2007 - 2015 są wyższe niż szacowane na ten okres łączne 

odpisy amortyzacyjne (16069,4 mln zł). Wskaźnik pokrycia środków własnych odpisami amortyza
cyjnymi kształtuje się na poziomie 90,8%. W przypadku każdej spółki relacja środki własne/odpisy 
amortyzacyjne jest zróżnicowana. 

Najwyższe nakłady inwestycyjne przewidywane są na rok 2009 (2620,8 mln zł), po czym 
następuje systematyczny spadek wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych do wysokości 
1731,6 mln zł w 2015r. 

• W latach 2008-2015 hez uwzględmenia Kopalni "Boleslaw Śmialy" i Ruchu "Silesia" 

Rys. 16. Nakłady inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015 wg strategii spółek 
węglowych 

Fig. 16. Investment expenditures in hard coal mining sector in 2007- 2015 acc. to strategies o f coal compani es 
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Rys. 17. Źródła finansowania inwestycji w górnictwie węgla kamiennego w latach 2007 - 2015 wg strategii 
spółek węglowych 

Fig. 17. Sources o f investment financing in har d co al mining sector in 2007 - 2015 acc. to strategies o f co al 
compani es 

PODSUMOWANIE 

Wyniki dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego 
wskazują na występowanie pozytywnych tendencji w zakresie podstawowych wskaźników ekono
micznych i technicznych. Jednakże, utrzymywanie i kontynuowanie pozytywnych trendów jest 
możliwe wyłącznie poprzez konsekwentną realizację przyjętych założeń programowych, zawar
tych w strategiach spółek węglowych, bowiem proces uzyskania stabilności polskiego górnictwa 
węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej nie został w pełni osiągnięty. 

Aktualny stan w dochodzeniu do podstawowego celu - w postaci sanacji i utrwalenia rentow
ności przez sektor - pozwala spojrzeć z optymizmem w tym zakresie. Niezbędnym było jednak 
opracowanie przez rząd długookresowej strategii funkcjonowania przemysłu węglowego, w opar
ciu o politykę energetyczną państwa, z uwzględnieniem procesu częściowej prywatyzacji. Strategia 
ta powiązana została z procesem restrukturyzacyjnym o charakterze rozwojowym. Celem tego 
procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dalsze podnoszenie efektywności 
gospodarowania w sektorze górnictwa, uzyskanie trwałej rentowności przedsiębiorstw, dokonanie 
zmian w celu optymalizacji - z ekonomicznego punktu widzenia - struktury organizacyjnej i zarzą
dzania, wzrost bezpieczeństwa pracy i stabilności socjalnej zatrudnionych oraz zdolności przeciw
stawiania się innym, trudnym do przewidzenia zmianom zachodzącym zarówno w bezpośrednim, 
jak i dalszym, burzliwym otoczeniu górnictwa. 

Kluczem do sukcesu polskich przedsiębiorstw górniczych, będzie konsekwentna realizacja 
przyjętych strategii oraz zdolność do szybkiego wzrostu wydajności pracy poprzez inwestycje 
w sferę materialną i kapitał ludzki. Wynika stąd, że polityka przemysłowa spółek węglowych musi 
być ukierunkowana nadal na promowanie odpowiednich działań dostosowawczych poprzez uspraw
nienie funkcjonowania rynku, wspieranie konkurencji i demonopolizacji oraz tworzenie ogólnych 
rozwiązań sprzyjających przedsiębiorczości, poprawie efektywności gospodarowania, racjonaliza
cji zużycia energii oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii ochrony środowiska i chemicznego 
przetwórstwa węgla. 
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Przedstawione w artykule podstawowe wskaźniki charakteryzujące polski sektor górnictwa 
węgla kamiennego muszą napawać optymizmem. Polska jest bowiem i pozostanie przez najbliższe 
kilkanaście lat, nie tylko znaczącym producentem węgla kamiennego w świecie, ale i czołowym 
producentem tego nośnika energii w Europie. Znacząco przy tym wzrosnąć powinna produkcja 
do roku 2015 węgla energetycznego, zabezpieczając w pełni potrzeby sektora energetycznego . 
Także produkcja węgla koksowego utrzymana zostanie na dotychczasowym poziomie a planowane 
inwestycje i przekształcenia organizacyjne w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. pozwolą na za
spokojenie krajowych koksowni. 
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Prospects o f the Polish Bard Coal Mining Till 2015 -
Selected Aspects o f the Sector Functioning 

Selected aspects o f hard co al mining functioning till 2015, has been presented in this article. In 
particular, issues connected with coal reserves, predicted output and sale to domestic market and 
abroad. Forecast concerns coal for production of ciectricity and coke coal. Predicted output and 
sale for a particular year have been presented, as we li as analysis o f the dynamie s o f the output 
growth. 

Comparison of the sector's functioning with assumptions adopted in the governmental 
"Strategy o f Hard Co al Mining Industry Activities in Poland for 2007-20 15" h as been conducted. 
In the framework o f the comparison, evaluation o f eonformity to the subject matter has been carried 
out - convergence of the adopted aims and tasks with guidance outlirred in the governmental 
strategy as well as assumed basie production quantities. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Perspektywy eksploatacji cienkich pokładów 
węgla kamiennego w LW "Bogdanka" S.A. 

Zbigniew Stopa 
Lubelski Węgiel .,Bogdanka" S.A. 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia z wybierania 
pokładu 385/2, którego miąższość w rejonie eksploatacji wynosi od l ,6 m do 2,0 m. Pokład ten eks
ploatowany jest w polu V od 1997 roku, gdzie obecnie zakończona została kolejna szósta ściana 
oraz w polu IV, w którym pierwsza ściana uruchomiona w grudniu 2005 roku, a obecnie eksploato
wana jest druga ściana. W referacie przedstawiono uzyskiwane wyniki produkcyjne, które w polu V 
dochodzą do lO 000 Mg na dobę urobku węglowego, a w polu IV do 15 000 Mg. Scharakteryzo
wano nowy opracowany końcem 2007 roku Plan Zagospodarowania Złoża obejmujący zwiększo
ny obszar górniczy kopalni i dwa kolejne pokłady planowane do eksploatacji (pokłady 389 i 391), 
a który zakłada wybieranie pokładów od l ,2 m gmbości za pomocą ścian stmgowych. Dla realiza
cji tego celu planowane jest umchomienie w 2010 roku pierwszej ściany badawczej wyposażonej 
w stmg. Obecnie trwają prace koncepcyjne, a pierwsze roboty górnicze rozpoczną się w kwietniu br. 

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, Lubelskie Zagłębie Węglowe, 
eksploatacja cienkich pokładów, ściany stmgowe. 

l. DOTYCHCZASOWA EKSPLOATACJA W KOPALNI "BOGDANKA" 

Kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. aktualnie prowadzi eksploatację w granicach obszaru 
górniczego "Puchaczów IV" o powierzchni 57 km2

• W granicach tego obszam z pośród 18 pokła
dów bilansowych złoża znajdujących się pod nadkładem o grubości od 650 m do 730 m, do eksplo
atacji wytypowanych jest 8 pokładów przemysłowych. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest 
w dwóch pokładach: 382 i 385/2, na eksploatację których to pokładów kopalnia posiada koncesję 
ważną do 2015 roku. 

Zasoby przemysłowe kopalni w tych dwóch pokładach wynoszą około 140 mln Mg. Do nieprze
mysłowych zaliczone są zasoby znajdujące się w filarach ochronnych dla szybów, zasoby w pół

kach bezpieczeństwa o miąższości l 00 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 odosobnio
nych, niewielkich i nieregularnych parcel), zasoby w parcelach pokładu o sumarycznej zawartości 
popiołu powyżej 20 % oraz zasoby w pokładzie węgla, w którym stosunek miąższości przerostów 
o gmbości ponad 5 cm do miąższości węgla wynosi powyżej 0,2. 

Charakterystyka eksploatowanych obecnie przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. pokładów 
jest następująca: 

Pokład 382. 
Pokład stały w północnej i środkowej części obszam. Miąższości pokładu zmien i ają 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 l ,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 zostałjako pozabilansowy. 
Podstawowe parametry jakościowe węgla w pokładzie 382 to: 

• typ węgla - 31, 32, 33, 
• zawartość popiołu,% -od 5,71 do 38,47, średnio 13,12, 
• wartość opałowa, kJ/kG - od 17 l 07 do 28 419, średnio 26 427, 
• siarka całkowita, % -od O, 72 do 2, 16, średnio l ,40. 

Pokład 385/2. 
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, średnio 
1,55 m. Największe miąższości pokład osiąga w centralnej .i zachodniej części obszaru górniczego. 
Podstawowe parametry jakościowe węgla w pokładzie 382 to: 

• typ węgla - 32, 33, 34, 
• zawartość popiołu,% - od 3,59 do 35,19, średnio 8,37, 
• wartość opałowa, kJ/kG -od 19 878 do 30 226, średnio 25 972, 
• siarka całkowita,% - od 0,52 do 2,72, średnio 1,11. 

Pokład 382 eksploatowany jest od listopada 1982 roku (początek eksploatacji węgla w LZW) 
i jest już znacznie wybrany. Eksploatacja w pokładzie 3 85/2 rozpoczęta została w 1997 roku urucho
mieniem pierwszej ściany w polu V, a w grudniu 2005 roku uruchomiono pierwszą ścianę w polu 
IV tego pokładu. Obecnie w połowie wybiegu znajduje się już druga ściana w tym polu. 

Obecny poziom produkcji kopalni "Bogdanka", w wysokości około 25 000 Mg na dobę urobku 
węglowego, limitowany zdolnością wydobywczą szybu skipowego, osiągany jest z dwóch czynnych 
jednocześnie ścian (tylko w okresie przezbrajania czynna jest trzecia ściana) . Dotychczas były to 
dwie ściany w pokładzie 382 lub jedna w pokładzie 382, a druga w pokładzie 385/2. W tych warun
kach występuje nadwyżka zdolności wydobywczej ścian w wyniku, której zwykle jedna ze ścian 
pracuje przy ograniczonym postępie i zazwyczaj na jedną lub co najwyżej na dwie zmiany. W II 
półroczu 2007 roku po raz pierwszy całość produkcji pochodziła z dwóch ścian zlokalizowanych 
w cienkim w pokładzie 385/2. Była to ściana 6/V i ściana 2/IV. Ściany te zapewniały wystarczają
cą ilość uroku dla zapewnienia ciągłości pracy szybu wydobywczego . Nastąpiło jednak znaczne 
pogorszenie jakości urobku (uzysk węgla handlowego z urobku po raz pierwszy spadł poniżej 60 %), 
co związane było głównie z trudnościami z czystym wybieraniem cienkiego pokładu (około 1,6 m) 
w ścianie 2/IV za pomocą wydajnego ale "dużego" kompleksu ścianowego pracującego w tej ścianie. 

2. ROZBUDOWA ZDOLNOŚCI WYDOBYWCZEJ KOP ALNI 

Dla zapewnienia długoterminowej perspektywy działalności produkcyjnej kopalni poprzez rozbudo
wę jej obecnej zdolności wydobywczej i budowę pola "Stefanów" na bazie byłej kopalni K-2 LZW, 
niezbędne jest podjęcie dwóch pomocniczych działań: 
- udostępnienie i eksploatacja dwóch kolejnych niżej leżących pokładów, tj. pokładu 389 i 391, 
- rozszerzenie obszaru górniczego kopalni o część zlokalizowanego na południu obszaru geolo-

gicznego K-3. 
Znacząca część zasobów tych pokładów zlokalizowana jest w części południowej obszaru gór

niczego kopalni oraz na obszarze K-3, dlatego też uzasadnione jest stopniowe przenoszenie wydo
bycia do tej części złoża, a więc z Bogdanki do Stefanowa. 

Zwiększenie obszaru górniczego w kierunku południowym, poprzez przyłączenie części zaso
bów obszaru K-3 o powierzchni 20 km2

, umożliwi w przyszłości eksploatację interesujących pokła
dów 385/2, 389 i 391. 
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Biorąc pod uwagę perspektywę możliwości wzrostu wielkości sprzedaży węgla, racjonalne jest 
stworzenie dodatkowej zdolności wydobywczej i zwiększenie istniejącej. Rozpatrywane były dwa 
główne warianty wzrostu zdolności wydobywczej: 
- poprzez budowę i uruchomienie drugiego przedziału w szybie wydobywczym 1.3, 
- poprzez uruchomienie szybu 2.1 w Stefanowie jako wydobywczego. 

Wybrany został do realizacji wariant II z uwagi na: 
1/ zlokalizowanie miejsca wydobycia w rejonie zalegania złoża, 
2/ wyeliminowanie wykonania i utrzymywania wyrobisk i odstawy urobku ze Stefanowa 

do Bogdanki pod ziemią, 
3/ większe bezpieczeństwo wydobycia przy posiadaniu dwóch szybów wydobywczych niż jed

nego, 
4/ wyeliminowanie ryzyka związanego z koniecznością wykonywania kieszeni skipowej dla 

drugiego przedziału i wielu innych ograniczeń wynikających z intensywnego użytkowania 
szybu 1.3. 

Proces inwestycyjny obejmuje realizację 8 wyodrębnionych zadań, które stanowią: 
1/ uruchomienie urządzenia wyciągowego szybu 2.1 obejmujące budowę wieży szybowej, 

zbrojenie szybu, zabudowę urządzenia wyciągowego wraz z budynkiem maszyny wyciągo
wej i rozdzielnią, 

2/ wykonanie wyrobisk dla odstawy urobku do szybu 2.1 obejmujących roboty górnicze 
niezbędne do uruchomienia wydobycia w szybie 2.1, tj. pogłębienie szybu 2.1 z wybraniem 
zasypu od poziomu 880, wykonanie pochylni taśmowej, kieszeni skipowej wraz z wlotem 
do szybu 2.1, zbiorników retencyjnych, upadowej do rząpia, wyrobisk odstawy do zbiorni
ków oraz połączeń z szybem 2.1, 

3/ rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla do zdolności produkcyjnej 2.400 t/h, 
4/ uruchomienie szybów 2.1 i 2.2 w Stefanowie obejmujące szyb 2.2 jako zjazdowo-materiało

wego oraz szyb 2.1 jako wentylacyjny do poz. 880m,· 
51 uruchomienie obiektów powierzchni pola Stefanów, obejmujące budowę obiektów, takich 

jak: hala magazynowa, drogi i place magazynowe, linie kablowe i estakady, sieć wodno
kanalizacyjna i co, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna i elektryczna oraz przystoso
wanie budynku łaźni do roli kompleksu bhp i połączenie go estakadą z szybem 2.2, 

6/ uruchomienie poziomu 990 m dla szybu 2.2, - obejmujące wykonanie wyrobisk niezbęd
nych do funkcjonowania poziomu (objazdy, komory funkcyjne, rozdzielnie, komora pomp) 
oraz połączenie wentylacyjne z szybem 2.1 na poz. 880m bez wyrobisk związanych z urucho
mieniem przedziału wydobywczego w szybie 2.1, 

71 budowa odstawy urobku z pola Stefanów do ZPMW w Bogdance, obejmująca wykona
nie estakady taśmowej o łącznej długości około 3.900m, stacji przygotowania urobku, zbior
nika węgla surowego oraz umaszynowienie estakady w przenośniki odstawy, 

8/ modernizacja szlaku kolejowego. 

Koszt całości inwestycji planowany jest na około l ,4 mld zł. 
Dotychczasowy zakres realizacji inwestycji obejmuje udrożnienie szybu 2.2, wykonanie budyn

ku nadszybia i maszyny wyciągowej, oraz uzbrojenie wyciągu klatkowego, które zostało ostatnio 
(przełom stycznia i lutego br.) oddane do eksploatacji. Szyb 2.1 również został udrożniony, a obec
nie trwajego pogłębianie. Aktualnie dno szybu znajduje się tuż nad wlotem do projektowanej kie
szeni skipowej . W końcowej fazie znajduje się budowa kompleksu bhp, który będzie oddany do 
użytku jeszcze w I półroczu br. Umożliwi to pełną obsługę załogi w Stefanowie (łaźnia i zjazd pod 
ziemię). Wykonany został także znaczny zakres wyrobisk podziemnych w podszybiu na poziomie 
990 m, oraz rozcinki pokładu 385,2 w tym rejonie. 

Obecny obszar górniczy kopalni "Bogdanka" oraz planowany do przyłączenia przedstawiono 
na rysunku l. 
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Obszar górniczy 
Puchaczów IV 

l Lubelski Węgiel '· 
, ,.Bogdanka" S~ 

Część obszaru K-3 planowana 
do przyłączenia do kopalni "Bogdanka" 

aktualna granica obszaru górniczego 
kopalni Lubelski Węglet.Bogdnnka~ S.A 

w • w • • • granica obszaru gómiczego K·3 

gran •• a obs'ł:aru górniczego plonowanogo 
--- do prl'yłąr..zP.nia 

Rys. l. Obecny obszar górniczy kopalni "Bogdanka" oraz planowany do przyłączenia 

3. ZASOBY OBECNE I PO ZWIĘKSZENIU OBSZARU GÓRNICZEGO 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. aktualnie prowadzi eksploatację w granicach Obszaru Górni
czego "Puchaczów IV" o powierzchni 57 km2

. Obecnie wykonywane są dokumenty celem uzyska
nia koncesji w nowym powiększonym obszarze wynoszącym 77 km2

. Złoże węgla kamiennego 
kopalni "Bogdanka". w nowym obszarze buduje 21 pokładów bilansowych o miąższości od l ,00 m 
do 3,70 m, średnio 1,39m. 

Zasoby geologiczne złoża węgla kamiennego obliczone według stanu na 31.12.2006 r. do głębo
kości 1095 m wynoszą bl isko 1,3 mld Mg, w tym około 830 mln. Mg to zasoby bilansowe. Na obec
nym etapie do zagospodarowania górniczego typuję się cztery pokłady: 382 i 385/2 aktualnie eks
ploatowane oraz pokłady 389 i 391, w których eksploatacja nastąpi po 2010 roku. 

Zasoby w wyszczególnionych wyżej pokładach zestawiono w tabeli l. 

T b l l a e a b . Zaso Jy węg . a w pokładach przewidzianych do eksploatacji (w mln Mg) 

Poklad 
Zasoby Zasoby Zasoby 

przemysiowe nieprzemyslowe operatywne 
3H2 28,9 35,7 23,1 

385/2 122,1 21,8 97,7 
3H9 75,9 23,0 53,2 
391 119,6 44,4 89,7 

Razem 346,5 124,8 263,6 
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W dotychczasowej działalności górniczej kopalnia "Bogdanka" osiągnęła wysoką koncentrację 
wydobycia, dużą wydajność i korzystne wyniki ekonomiczne przy eksploatacji pokładów o miąż

szości powyżej l ,6 m z zastosowaniem techniki kombajnowej. Technika ta w pokładach 2,0-2,5 m 
pozwala uzyskać wydobycie dobowe na poziomie do 20 000 Mg/dobę urobku węglowego,a w ścia
nach o wysokości l ,6-1 ,8 m do 15 000 Mg/dobę . 

Ten stan techniczny nie zapewnia jednak możliwości rozwoju kopalni w długiej perspektywie 
czasu, gdyż wiele milionów zasobów zlokalizowanych dogodnie, w bliskiej odległości od szybów 
nie będzie wybranych, tylko dlatego, że grubość pokładu jest nieznacznie mniejsza, niż wybierane 
dotychczasową techniką kombajnową powyżej l ,6 m. Dotyczy to szczególnie obecnie eksploatowa
nego pokładu 385/2, ale także obu perspektywicznych pokładów 389 i 391. 

Wielkość zasobów przemysłowych w czterech ww. pokładach z podziałem na grubość do 1,5 m 
i powyżej l ,5 m zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zasoby przemysłowe w przedziale gmbości pokładów 382, 385/2. 391 
. 391 d l 5 . . . l 5 l o m 1 powyze1 m 

Grubość Zasoby Zasoby Udział procentowy 

Lp. Pokład 
pokładu bilansowe przemysłowe zasobów 

]cm] ]tys. ton] ]tys. ton] 
przemysłowych 

% 

120 -149 2 785 o 0,0 
l 382 150- 500 64 061 33 319 100,0 

Razem 66 X46 33 319 100.0 

120 -149 44447 42 944 34,4 
2 385/2 150 -500 99 379 82 023 65,6 

Razem 143 826 124 967 100,0 

120-149 23 281 20 829 28,6 
3 389 150- 500 56 983 52 101 71,4 

Razem 80 264 72 930 100,0 

120 - 149 13 X1X 12 29R 9,9 
4 391 l 50- 500 129 295 l i l 940 90 ,1 

Razem 143 113 124 238 100,0 

5 Razem 
120 - 149 84 331 76 071 21,4 
150-500 349 71X 279 3X3 78,6 

6 Ogółem 434 049 355 454 100,0 

Z tabeli 2 wynika, że zasoby przemysłowe w przedziale do l ,5 m miąższości stanowią wpraw
dzie tylko 21,4% zasobów ogółem, ale sytuacja między poszczególnymi pokładami jest zróżnico
wana. W pokładzie 3 85/2 zasoby przemysłowe w przedziale miąższości do l ,5 m stanowią 34,4 % 
zasobów tego pokładu, a w pokładzie 389 stanowią też znacząco, bo 28,6 %. Większość tych zaso
bów zlokalizowanychjest w bliskiej odległości szybów. 

4. DOTYCHCZASOWA EKSPLOATACJA CIENKIEGO POKŁADU 382/5 

a) Eksploatacja pokładu 38512 w polu V 

Z problemem eksploatacj i cienkiego pokładu (poniżej 2,0 m) kopalnia "Bogdanka" zetknęła się 
kilkanaście lat temu, przygotowując uruchomienie wydobycia w pokładzie 385/2. Już wówczas roz
ważana była możliwość umchomienia ściany strugowej . Ostatecznie jednak postawiono na spraw
dzoną w grubszym pokładzie 382 technikę kombajnową. Pierwszą ścianę w pokładzie 385/2 urucho-
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roiono marcu 1997 roku. Była to ściana 1/V o charakterze badawczym o długości 200 m. W oparciu 
o dokonaną analizę warunków geologiczno-górniczych i wcześniejsze doświadczenia, opracowano 
założenia dla wyposażenia mechanizacyjnego dla tej ściany mającego zapewnić w miarę możliwoś
ci wysoką koncentracje wydobycia. 
Nowy kompleks mechanizacyjny powstał na przełomie 1996/97 roku. Składał się z nowej zaprojek
towanej od podstaw obudowy ścianowej Glinik 10/23 POz, o podziałce 1,5 m, oraz kombajnu ścia
nowego JOY 4LS, o zabiorze 0,8 m. Pozostałe wyposażenie ściany stanowiły: 

przenośnik ścianowy PF-4/832 (pracował w ścianach 1/V i 2/V, później był Rybnik-935 w ścia
nach 3/V i 4/V, oraz PF-932 w ścianie 5/V i 6/V), 
przenośnika podścianowego B-225/750/1200, 

- kruszarki kęsów KRUK-1000P, 
ciągu przenośników taśmowych odstawy (Pioma 1200, Gwarek 1200 o wydajności do l 300 Mg/h), 

- napięcie zasilania l k V. 

Rys. 2. Widok ściany IN w pokładzie 385/2 

Ściana 1/V/385, mimo badaweźego charakteru uzyskiwała od razu bardzo dobre wyniki i po 16 
miesiącach eksploatacji osiągnęła docelowy wybieg 2 450 m. 

Maksymalny postęp ściana ta osiągnęła w sierpniu 1997 roku- 290 m, co dawało średni postęp 
dobowy 13,8 m. Maksymalny postęp dobowy ściany wyniósł w tym miesiącu aż 18m. Wydobycie 
miesięczne brutto wyniosło wówczas ponad 250 tys. Mg urobku. 

Kompleks ten pracuje do chwili obecnej. Aktualnie ściana 6/V, szósta w tym polu zakończyła 
swój big i jest w fazie przygotowywania do likwidacji. Lokalizację i usytuowanie sześciu dotych
czas wybranych ścian w polu V w pokładzie 385/2 przedstawiono na wycinku mapy na rysunku 3. 

Charakterystykę tych ścian, średnie i maksymalne osiągnięte wyniki produkcyjne oraz wydoby
cie całkowite z dotychczas wybranych ścian w polu V pokładu 385/2, uzyskane za pomocą scharak
teryzowanego wcześniej kompleksu mechanizacyjnego przedstawiono w tabeli 3. 
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Rys. 3. Lokalizacja i usytuowanie ścian w polach IV i V w pokładzie 385/2 

k Tabela 3. Charakterystyl a oraz wyniki produkcyjne ścian w polu V pokładu 385/2 

Lp. Parametr ściany 
Jednostka Nazwa ściany 

miary IN/385 ZN/385 3N/385 4N/385 

l Długość m 200 250 284 284 
2 Wybieg m 2 456,5 2 458,0 2 458,0 2 457,5 

3 
Srednia miąższość 

m 1,76 1,73 1,73 1,80 
pokładu 

4 
Data rozpoczęcia 

m-c rok III.l997 VIII. I998 II.2000 1.2002 
eksploatacji 

5 Czas eksploatacji miesiąc 16 16 16 22 

6 Miesięczny średni m 153,5 153 ,6 153,6 111,7 
7 postęp maksymalny m 290,0 280,5 250,0 248,0 

8 Miesięczne średnie Mg 110 937 141 120 162 163 128 646 

9 wydobycie maksymalne Mg 222 795 241 124 267 413 246 680 

lO Średni z całego 
m 7,2 7,1 7,0 4,8 

- dobowy 
lwybiegu 

II postęp 
w najlepszym 

m 13,8 10,9 11 ,0 10,8 
mies~u 

12 Średnie 
z całego 

Mg 5 190 6 545 7 434 5 560 
- dobowe 

wybiegu 

13 wydobycie w najlepszym 
Mg lO 609 lO 844 l l 036 lO 725 

miesiącu 

14 
Wydobycie brutto 

Mg l 777 985 2 257 923 2594615 2 830211 
z całego wybiegu 
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SN/385 6N/385 

281 284 
2 459,0 2 467,5 

1,75 1,62 

V.2004 !.2007 

13 13 
189,2 189,8 
265,0 290,0 

183 014 202 494 
250 447 307 248 

7,8 7,9 

10,4 11,2 

7 553 8 333 

9 730 12 098 

2 379176 2 632 426 



Sześć pracujących dotychczas ścian w polu V pokładu 385/2, o łącznej długości około l 600 m 
i wybiegu około 2 460 m każda, zapewniło wydobycie 14,5 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 5N. 

Rzeczywisty poziom zdolności wydobywczej analizowanych ścian w warunkach pola V pokładu 

385/2 przy zastosowaniu pracującego tam kompleksu ścianowego wynosi około 10.000 ton na dobę. 

b) Eksploatacja pokładu 38512 w polu I V 

W grudn iu 2005 roku uruchomjana została pierwsza ściana w polu IV pokładu 385/2 . Ściana 
ta uzbrojona została równ ież w nowy kompleks mechanizacyjny. Ściana posiadała długość 297 m 
i planowany wybieg około 3,1 km. Pole IV położonejest w południowo-zachodniej części obszaru 
górniczego kopalni i zaznaczone jest na mapie pokładu 3 85/2 na rysunku 3. 

Miąższość pokładu węgla 3 85/2 w tej pm1ii złoża waha się w granicach l ,60-1 ,85 m. Maksymal
ne nachylenie pokładu węgla wzdłuż ściany 1 /IV wynosi około 10° i jest to największe z dotychczas 
występujących w kopalni. 

Podstawowe wyposażenie mechanizacyjne ściany 1/IV stanowi obudowa ścianowa zmechanizo
wana typu Glinik 12/27 POz BSN o podziałce 1,75 m, kombajn ścianowy typu Joy 4LS8 o zabio
rze l ,O m oraz zgrzebłowy przenośnik ścianowy typu Joy AFC wraz z urządzeniami przekładkowy
mi bezc ięgnowymi 

Pozostałe wyposażen ie stanowi zgrzebłowy prŻenośnik podśc ianowy typu Joy BSL z zespołem 
kruszarki , oraz stacją najazdową. Wyposażenie pomocnicze, standardowe stosowane w kopalni 
"Bogdanka" . 

Do transportu urobku zabudowano przenośniki o wydajności l 600 Mg/h, dwa typu Pioma 1200 
o długościach l 500 m i l 600 m, w chodniku podścianowym I/IV, oraz przenośnik Gwarek 1200 
o długości trasy l 800m, w chodniku odstawczym 3/IV. 

Rys. 4. Kombajn JOY 4LS8 w ści anie 1/IV/385 
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Wyposażenie mechanizacyjne ściany I/IV w pokładzie 385/2, w tym- przenośnik podścianowy, 

stacje napinające, przekładkowe, pociąg aparaturowy są analogiczne jak w kompleksie ścianowym 
zakupionym w 2002 roku i zastosowanym po raz pierwszy w ścianie l 0/l w pokładzie 382, przy 
czym w tym przypadku, dla pokładu o znacznie mniejszej gmbości . Zastosowano również napięcie 
zasilania podstawowych maszyn kompleksu 3,3 kV. 

Ściana I/IV w oddziale G-2 w miesiącu marcu 2006 osiągnęła rekordowy postęp wynoszący 
407 m. W miesiącu tym ściana, mając 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 19m, co jest najlepszym wynikiem w kopalni 
"Bogdanka". Średni dobowy postęp ściany w całym miesiącu marcu wyniósł ponad 15m. Uzyska
ny (przy 27 dniach roboczych) miesięczny postęp 407 m jest nowym rekordem w dotychczasowej 
działalności kopalni . Wcześniej340m postępu ściany uzyskał oddział G-3 w ścianie 10/I w pokła
dzie 382 we wrześniu 2002 roku, również wyposażonej w nowy kompleks mechanizacyjny. 

Istotny jest także fakt, że grubość pokładu 385/2 w miejscu eksploatacji ściany 1/IV w tym okre
sie wynosiła zaledwie 1,6- 1,7 m. Mimo to przy postępie dobowym19m wydobycie ze ściany zbli
żało się do 20 tys. Mg na dobę. Było ono podobne do wydobycia ze wspomnianej wyżej ścianie 
10/I, uzyskiwane przy postępie miesięcznym 340m, ale przy większej gmbości pokładu . 

Wyniki miesięczne ściany 1/IV w pokładzie 385/2 w całym okresie pracy zestawiono w tabeli 4. 
Aktualnie czy1ma jest w tym polu ściana 2/IV. 

Tbl4W Y dk. a e a rym 1 pro u cy.Jne sc1any 1/IV/385 

Grubość 
Wydobycie 

Wydobycie 
urobku Ilość Ilość Ilość Postęp 

Lp. Miesiąc pokładu 
węglow~o dni zmian skrawów 

dobowe 
----r-----

m Mg m Mg/dobę 

l Grudzień 1,77 III 635 19 44 103 ,6 95,0 5 876 

2 Stycze1\ 1,75 177 380 25 60 163 ,0 160.0 7 095 

3 Luty 1,61 290 174 24 78 278,0 271,0 12 091 
-

15-840 4 Marzec 1.57 427 686 27 98 418.6 407,0 

5 Kwiecień 1,62 329 552 23 77 334.6 329,0 14 328 

6 Maj 1,64 333 985 23 79 325 .0 320,0 14 521 

7 Czerwiec 1,62 142 438 19 49 121,5 118,0 7 497 
------

8 Lipiec* 1,70 3 142 l 3 2,1 2,0 3 142 

9 Sierpień 1,69 235 451 21 68 215,6 205,0 11 212 

lO Wrzesień 1,62 327 923 25 79 299.7 
-~-::-:--:---

293 ,0 - !3il7-
11 'Pa7.dziemik 1,65 329 293 26 79 315 ,0 310,0 12 665 

12 Listopad 1,57 255 713 24 78 259,5 255,0 10 655 

13 Grudzie1\ 1,63 235 663 21 60 221,3 211.0 11 222 

14 Stycze6 1,70 197 064 17 49 163,0 160.5 11 592 

Razem - 3 397 099 - - - 3 136,5 -
Średnia* 1,65 261 074 23 69 247,6 241,1 11 362 

. . .. *- hp1ec pomm1ęto przy wyhczamu sredmeJ 

c) Ocena możliwości eksploatacji kombajnami w ścianach niskich 

Podsumowując dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji pokładu 385/2 z zasto
sowaniem tradycyjnej techniki kombajnowej i systemu ścianowego, należy stwierdzić, że możliwa 

jest wysokowydajna eksploatacja przy miąższości pokładu nie mniejszej niż l ,6 m. W wamnkach 
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kopalni "Bogdanka" osiągnięta została koncentracja wydobycia z jednej ściany na poziomie 
10 000 Mg na dobę w polu V, za pomocą kompleksu mechanizacyjnego z 1997 roku i rzędu 
15 000 Mg na dobę, za pomocąnowego kompleksu ścianowego pracującego w polu IV od grudnia 
2005 roku. 

Rys. 5. Ściana 1/IV/385. Utrudnione warunki pracy załogi 

Kopalnia "Bogdanka" nie posiada na dzień dzisiejszy żadnej sprawdzonej techniki eksploatacji 
pokładów o miąższości poniżej l ,6 m, mimo że w tym przedziale grubości jest znaczna część zaso
bów przemysłowych kopalni (tabela 2). 

4. NOWY PLAN ZAGOSPODAROW ANIA ZŁOŻA 

W drugiej połowie roku 2007 roku opracowana została nowa "Dokumentacja geologiczna" złoża 
węgla kamiennego dla kopalni "Bogdanka" uwzględniająca nowy zwiększony obszar górniczy ko
palni i nowe planowane do eksploatacji pokłady 389 i 391. Kopalnia zakupiła również prawo do 
"Informacji geologicznej" w obrębie zwiększonego obszaru górniczego i nowych pokładów. Stwo
rzyło to podstawy do opracowania nowego Planu Zagospodarowania Złoża (PZZ), który aktualnie 
jest opiniowany przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie. 

W nowym PZZ zakłada się eksploatację pokładów o miąższości od 1,2 m. z jednoczesnym 
stosowaniem dwóch systemów wybierania złoża; system dotychczasowym ścianowym (system l) 
i system strugowym (system 2). Zakłada się, ze planowane docelowe wydobycie węgla na pozio
mie 9,3 mln. Mg netto rocznie (po zakończeniu programu inwestycyjnego rozbudowy zdolności 
wydobywczej kopalni 2012 roku) osiągane będzie z 4 jednocześnie czynnych ścian, tj . 2 kombajno
wych i 2 strugowych. Przyjęte założenia w PZZ zamieszczono w tabeli 5. 
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Tbl5Zł" "k a e a a ozema pro]e towe dl t: d a azy u ostępmama 1 przygotowania złoża 

Parametr J.m. Wartość 
=== = - -

Projektowana liczba czynnych ścian (System l) szt. 2 
Projektowana docelowa liczba czynnych ścian (System 2) szt. 2 
Srednie wybiegi ścian (System l) m 2 621 
Srednie wybiegi ścian (System 2) m 2 771 
S rednie długości ścian (System l) m 298 
Srednie długości ścian (System 2) m 297 
Srednie wydobycie roczne ze ściany kombajnowej netto/brutto mln Mg/rok 2,50 2,85 
Srednie wydobycie roczne ze ściany strugowej netto/brutto mln Mg/rok 2,13 2,51 
Srednie wydobycie dobowe ze ściany kombajnowej netto/brutto _!y_ś, Mg/dobę 8 380 9 860 
Srednie wydobycie dobowe ze ściany strugowej netto/bmtto tyś, Mgjdobę 7 100 8 360 

Koncepcja określania skali wydobycia w PZZ dla cieńszych pokładów (poniżej l ,5 m grubości), 
systemem ścianowym z wykorzystaniem strugów jako maszyn urabiających z projektowanych 
ścian oparta jest na parametrach technicznych i technologicznych wzorcowego struga GH 42. Strug 
ten powinien skutecznie pracować w zakresie: 

wytrzymałości na ściskanie Re węgla- do 10 MPA, stropu- do 50 MPa, spągu-do 40MPa, 
zanieczyszczenia urobku kamieniem- do 40 %, 
nachylenia podłużnego, porzecznego pokładów, odpowiednio- do 18° i 20°, 
urabiania ściany w przedziale wysokości- 1000-2175 mm, 
zabioru - do 200 mm, 
minimalnej prędkości roboczej - 2 m/s. 
Efektem wprowadzenia strugów do eksploatacji będzie podwyższenie współczynnika uzysku 

węgla netto do poziomu 85%. Wynika to z przekonania, iż w ten sposób możliwe stanie się projek
towanie biegu ścian z uwzględnianiem niższego udziału przerostów (kamienia). 

Zapisy planów w PZZ kopalnia "Bogdanka" zamierza realizować w praktyce, przygotowując 
się do uruchomienia pierwszej badawczej ściany strugowej. 

5. PLANY URUCHOMIENIA PIERWSZEJ ŚCIANY STRUGOWEJ 

Mając na uwadze strategiczne znaczenie dla rozwoju kopalni zdobycie umiejętności ekonomicz
nej eksploatacji pokładów o grubości już od l ,2 m, podjęto działania dla przygotowania i urucho
mienia pierwszej ściany strugowej, której umchomienie byłoby możliwe za około 2 lata. Będzie 
to ściana 1/VI w pokładzie 385/2 zlokalizowana we wschodniej części obszam górniczego kopalni. 
Założenia dla uruchomienia pierwszej ściany strugowej są następujące: 

l. Lokalizacja ściany 1/VI/385 
pokład 385/2, pole VI, poz. 910, rejon Nadrybie, 
ściana prowadzona w kierunku z południa na północ w parceli pomiędzy chodnikiem wschod
nim 4/385, a chodnikiem wschodnirn/385; od zachodniej granicy pola (od strony chodnika 
polowego 5 w pokładzie 385/2). 

Lokalizację projektowanej pierwszej ściany strugowej przedstawiono na wycinku mapy pokła
du 385/2 na rysunku 6. 
2. Warunki geologiczne pokładu 385/2 w miejscu eksploatacji ścianą 1/Vl/385 

miąższość pokładu l ,3 7 l ,5 m, 
nachylenie 1°10' 7 1°40 ' w kierunku zachodnim, 
wytrzymałość na ściskanie węgla 8 7 19 MPa, 
wskaźnik urabialności ok. l ,6. 
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Rys. 6. Wycinek mapy pokładu 385/2 z lokalizacjąprojektowanej pierwszej ściany strugowej 

3. Parametry geometryczne ściany lNI/385: 
długość 250m, 
wysokość l ,3 ..,._ l ,5 m, 
pochylenie l a..,._ 2° w kierunku zachodnim (do zwrotni przenośnika ścianowego), 

- wybieg ok. 2200 m. 
4. Występujące zagrożenia naturalne 

metanowe I-sza kategoria 
wybuchem pyłu węglowego klasa A 
pożarowe IV grupa samozapalności, sz•<237l = 92 + 94°C/min 
wodne 1-szy stopień 

5. Zakładane wydobycie urobku węglowego ok. 5.500 tonidobę przy postępie ok. 12 rnldobę . 

Przygotowanie pieJwszej ściany strugowej w kopalni "Bogdanka" wymagać będzie wykonania 
znacznego zakresu robót przygotowawczych. Niezbędny do wykonania zakres robót chodnikowych 
dla rozcinki ściany 1/VI/385 obejmuje wykonanie wyrobisk nowych ok. 5 km, oraz przebudowy 
części istniejących (chodnik wschodni w pokładzie 385/2, chodnik wschodni 2/385)- razem około 
500 m). 
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Chodniki przyścianowe wykonane zostaną w obudowie podporowej lub kotwiowo-podporowej 
z kształtownika V-32 lub V-36 o odpowiedniej szerokości i wysokości. Obecnie trwają prace nad 
doborem najbardziej racjonalnej obudowy dla chodników przyścianowych dla ściany strugowej. 
Planowany czas przygotowania do uruchomienia ściany- około 2 lat, a więc uruchomienie możli
we w 2010 roku. 

Dotychczasowe rozpoznanie techniki wybierania pokładów cienkich w kopalni "Bogdanka" 
jest następujące: 

l. W roku 2007 specjaliści z niemieckiego DMT wykonali badania urabialności węgla w pokła
dzie 385/2, pod kątem możliwości urabiania strugiem. Badania te są pozytywne.W aspekcie 
urabialności węgiel z LZW jest na ogół łatwo urabialny i w tym względzie nie ma zagrożenia. 

2. Liczne i wieloletnie kontakty z przedstawicielami firm specjalizujących się w technice stru
gowej, głównie z firmami niemieckimi. 

3. Wyjazdy techniczne do kopaló. w różnych krajach stosujących efektywnie wybieranie cien
kich pokładów ścianami strugowymi. 

4. Rozmowy techniczne z firmami zajmującymi się urabianiem pokładów cienkich za pomocą 
niskich kombajnów. 

W chwili obecnej dokonana została lokalizacja pierwszej ściany strugowej, a w opracowaniu 
jest harmonogram robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przed uruchomieniem ścia
ny. Rozpoczęcie pierwszych robót górniczych w ramach tego programu zaplanowane są na kwie
cieMmaj bieżącego roku. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

l. Dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji pokładu 385/2 dotyczą zastoso
wania tradycyjnej techniki kombajnowej, przy grubości pokładu 1,6-2,0 m. Osiągane wyni
ki w zakresie koncentracji wydobycia i wydajności pracy są tutaj bardzo dobre. 

2. Kopalnia "Bogdanka" nie posiada dotychczas żadnej sprawdzonej techniki eksploatacji po
kładów o grubości poniżej l ,6 m, mimo że w pokładach o miąższości l ,2-1 ,6 m znajduje się 
znacząca część zasobów przemysłowych pokładu 385/2 i innych przewidzianych w przy
szłości do eksploatacji. 

3. Zdobycie umiejętności efektywnego wydobywania węgla ze złoża LZW, z pokładów o miąż
szości l ,2 - l ,5 m jest strategicznym zadaniem chwili obecnej. Technika strugowa wydaje 
się w tym względzie być najbardziej racjonalna, która będzie sprawdzona w najbliższych 
latach. 

4. Aktualnie wybrana została lokalizacja pierwszej ściany strugowej . Będzie to ściana l !VI 
w pokładzie 3 85/2. Roboty górnicze dla jej przygotowania rozpoczęte zostaną w kwietniu 
bieżącego roku, a uruchomienie ściany planowane jest w 20 l O roku. 

5. Nowy Plan Zagospodarowania Złoża opracowany końcem 2007 roku obejmujący już powięk
szony obszar gómiczy kopalni i dwa kolejne pokłady planowane do eksploatacji (pokład 389 
i 391 ), zakłada eksploatację pokładów o miąższości od l ,2 m. Docelowe wydobycie kopalni 
osiągnięte po zak01'lczeniu inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnej kopalni w wyso
kości 9,3 mln. Mg węgla netto na rok, osiągane będzie z 4 ścian w tym dwie ściany kombaj
nowe i dwie strugowe. 

6. Analizując obecny sta.n wiedzy w zakresie techniki strugowej eksploatacji węgla, widzimy 
zarówno pozytywne uwarunkowania jej zastosowania w warunkach kopalni "Bogdanka", 
jak i pewne negatywne czynniki, które mogą stwarzać zagrożenia dla efektywnego jej wdro
żenia . 

7. Najważniejsze czynniki pozytywne które dostrzegamy to: 
proste i regularne zaleganie pokładów o minimalnym nachyleniu, 
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węgiel łatwo urabialny, umożliwiający prawdopodobnie stosować zwiększone zabiory struga, 
niski stopień zagrożeń naturalnych ( z wyjątkiem wysokiej skłonności do samozapalenia), 
dobrze wyszkolona i doświadczona załoga umiejąca utrzymać i eksploatować nowoczesne 
maszyny i urządzenia górnicze. 

8. Zagrożenia dla stosowania techniki strugowej w Bogdance dostrzegamy w: 
wysokie oczekiwania na uzyskiwane wyniki produkcyjne ze ściany. Poziom wydobycia 
ze ściany stmgowej rzędu kilku tysięcy Mg/dobę jest w naszych warunkach zupełnie nie do 
przyjęcia, 

mogą być trudności z zapewnieniem właściwych wymiarów chodników przyścianowych 
na skrzyżowaniu ze ścianą. W warunkach kopalni "Bogdanka" wykonanie chodnika o zwięk
szonym przekroju poprzecznym nie musi zapewnić zwiększonych jego wymiarów w rejonie 
skrzyżowania ze ściana, 
mogą wystąpić trudności z prowadzeniem struga w pokładzie w warunkach słabych i mało 
wyraziście zarysowanej granicy stropu i spągu pokładu. 

9. Pozostałe dwa Jata do uruchomienia pierwszej ściany strugowej w kopalni "Bogdanka" zamie
rzamy efektywnie wykorzystać do rozwiązania wszystkich istotnych problemów, korzysta
jąc przy tym z doświadczeń śląskich, gdzie ściany strugowe rozpocznąpracę wcześniej. 

l O. Wierzymy, że podobnie jak wiele innych przedsięwzięć technicznych zostało wdrożonych 
skutecznie, tak również zastosowanie techniki strugowej eksploatacji pokładów cienkich 
w kopalni "Bogdanka" zakończy się pełnym sukcesem. 
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View o f Thin Hard Coal Seam Mining in the L W "Bogdanka" Group 

The paper presents the experiences and the new perspectives of thin hard coal seam mining in the 
L W "Bogdanka" Group. 
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Uwarunkowania techniczne eksploatacji cienkich pokładów 
węgla kamiennego z wykorzystaniem kompleksu strugowego 
w warunkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
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Czesław Kubaczka, Roman Olma, Jacek Kapcia 
KWK ,.Zojiówka", Jastrzębska Spółka Węglowa S.A . 

STRESZCZENIE: Artykuł omawia realizowane działania w JSW S.A. KWK "Zofiówka" mają
ce na celu uruchomienie eksploatacji cienkich pokładów za pomocą nowoczesnej techniki strugo
wej. Przedstawia w krótkim zarysie zasadę pracy kompleksu strugowego oraz jego wady i zalety. 
Opisuje uwarunkowania techniczne jakie uwzględniono przy określaniu parametrów technicznych 
całego kompleksu strugowego, oraz planowane na najbliższe lata jego zagospodarowanie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Racjonalna gospodarka, cienkie pokłady węgla, eksploatacja nowoczes
nym systemem strugowym 

l. WSTĘP 

Aktualna sytuacja w branży hutniczej oraz na rynku paliwowo-energetycznym wskazuje, że w nad
chodzących dekadach zapotrzebowanie na węgiel będzie wzrastać. Dotyczyć to będzie zarówno 
węgla energetycznego jak i gazowo-koksowego. Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu spo
wodowany systematycznym kurczeniem się ich zasobów, rozwojem gospodarki światowej oraz 
zmieniającą się sytuacją polityczną, wskazuje na węgiel kamienny jako stosunkowo tani i pewny 
nośnik energii . Polska racjonalnie wykorzystując posiadane 40% (tj . ponad 43 mld ton) zasobów 
bilansowych zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej, jest w stanie zabezpieczyć własne 
bezpieczeństwo energetyczne oraz polepszyć bezpieczeństwo pozostałych państw członkowskich. 
Aby zrealizować powyższe zamierzenia musi być prowadzona racjonalna i efektywna eksploatacja 
posiadanych złóż węgla. Racjonalna tzn. ograniczająca do niezbędnego minimum straty węgla, 
wybierająca również cienkie pokłady oraz uwzględniająca kolejność wybieranych pokładów lub 
nieniszczące podbieranie wyżej leżących. Efektywna, tzn. stosująca nowoczesne i wydajne techno
logie pozyskiwania węgla oraz ograniczające udział człowieka w bezpośrednim procesie produkcyj
nym. Ograniczenie udziału człowieka ma szczególne znaczenie przy eksploatacji cienkich pokładów 
oraz w warunkach zagrożenia tąpaniami lub klimatycznym - podwyższona temperatura. Mając 
na uwadze powyższe problemy i uwarunkowania, kopalnia "Zofiówka" wraz z Biurem Produkcj i 
Zarządu JSW S.A. podjęła w 2005 roku prace analityczno-projektowe nad lepszym wykorzysta
niem złoża i wydłużeniem żywotności kopalni. 
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Obszar górniczy KWK "Zofiówka" o powierzchni 16,4 km2 położony jest na skraju Wyżyny 
Śląskiej w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie miasta 
Jastrzębie Zdrój oraz gmin Mszana i Pawłowice. 

Graniczy on z obszarami górniczymi trzech kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 
• Od północy z obszarem górniczym KWK "Borynia"; 
• Od zachodu i poh1dniowego-zachodu z obszarem gómiczym KWK "Jas-Mos"; 
• Od wschodu z obszarem górniczym KWK "Pniówek"; 
• Od pohHinia z udokumentowanym złożem "Bzie-Dębina". 

Kopalnia oddana do ruchu 4 grudnia 1969 r. jest producentem wysokiej jakości węgla orto
koksowego typu 35.2 stosowanego do produkcji koksu wielkopiecowego najwyższej jakości. 

Obecnie wydobycie dobowe kopalni wynosi 9600 t/dobę. 
Zasoby, które są ujęte w tabeli nr l pozwolą kopalni przy obecnym poziomie wydobycia na ok. 

30 lat istnienia. Aby zachować na rynku wiodącą pozycję producenta węgla gazowo-koksowego 
oraz utrzymać stanowiska pracy w regionie, JSW S.A. w oparciu o posiadaną wiedzę o bazie zaso
bowej złóż węgla w tej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego analizuje, projektuje oraz reali
zuje w KWK "Zofiówka" następujące roboty górnicze: 
• drążenie wyrobisk dla budowy poziomu 1080; 
• drążenie wyrobiska w ramach tworzenia Kopalni Zespolonej; 
• wiercenie otwom badawczego pod szyb l Bzie oraz drążenie wyrobisk dla udostępnienia i prze

mysłowego zagospodarowania zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina l-Zachód"; 
• drążenie wyrobisk dla uruchomienia eksploatacji cienkiego pokładu z wykorzystaniem techniki 

stmgowej. 

Tabela l. Wielkość i struktura zasobów w polu macierz}'_s_tym KWK "Zofiówka" (stan na 31.12.2006 r. 
MIĄŻSZOŚĆ' ZASOBY PRZEMYSŁOWE [tys. ton] ZASOBY PRZEMYSŁOWE [%] 

1,01 - 1,40 7 607 6,3 

l ,41-2,50 33 025 27,3 

2,51-3,50 49 957 41,3 

PONAD 3,51 30 296 25,1 

TYPW!::iGLA SUMA: 120 885 100% 

35.1 2 954 2,4 

35.2A 71 886 59,5 

35.2B lg 157 15,0 

36 15 840 13,1 

37.1 12 04S 10,0 

T b l 2 O a e a . lk ... t kt szacowana w1e osc 1 s ru b ' . d l . B . D b. l Z l 'd" ma zaso ow mezatw1er zony c 1 w z ozu ., z1e- ę ma - ac 10 

MIĄŻSZOŚĆ l mj ZASOBY PRZEMYSŁOWE ftys. tl ZASOBY PRZEMYSŁOWE f%1 
\,01-1,50 112 958 37,67 
1,51-3,00 169 521 56.53 

>3 ,01 17 387 5,8 
TYP WĘGLA SUMA: 299 866 100 

35 277 056 93,8 

34 18 189 6,2 

2. STRUGOWY SYSTEM EKSPLOA T ACJI 

Ten system eksploatacji w polskim górnictwie węglowym nigdy nie potrafił konkurować z syste
mem kombajnowym, a od pewnego czasu został wręcz zaniechany. 
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Pomijając przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy, warto podkreślić, że zaletami strugowe
go systemu eksploatacji są: 
• możliwość efektywnego wybierania cienkich pokładów; 
• mniejsze rozdrobnienie urobku, a tym samym wyższy wychód grubych sortymentów; 
• mniejsze zapylenie; 
• niższy poziom hałasu; 
• możliwość urabiania małymi zabiorami oraz szybkie przesuwanie obudowy zmechanizowanej 

w strefach utrudnionych warunków stropowych; 
• prostsza i lżejsza konstrukcja urządzenia urabiającego; 
• poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy w związku z automatyzacją procesu produkcji. 

Aby w pełni oddać istotę tego systemu, należy stwierdzić, że jego problemami są też: 
• silny wpływ skrawalności węgla na wielkości zabioru, a tym samym na wielkość wydobycia; 
• konieczność stosowania większej ilości urządzeń sterujących dla obudowy i przenośnika ścia

nowego; 
• brak możliwości zmiany wysokości urabiania czoła ściany w obrębie poszczególnych sekcji 

obudowy, co przy węglach trudno odspajających się od stropu może mieć wpływ na czystość 
wybierania pokładu, a tym samym na powstanie zagrożenia pożarowego; 

• ograniczona możliwość efektywnego urabiania pokładów, w których występują zaburzenia 
o charakterze uskokowym lub sedymentacyjnym; 

• konieczność prowadzenia napędu pomocniczego w chodniku przyścianowym o dużych gabarytach. 
W skład nowoczesnego kompleksu stmgowego jaki zastosuje kopalnia "Zofiówka" wchodzą: 

• ślizgowy strug wraz ze sterowaniem i napędami; 
• przenośnik ścianowy; 

• sekcje obudowy zmechanizowanej ; 
• przenośnik podścianowy wraz ze stacją przekładkawą i przesypową; 
• spągoładowarki; 

• urządzenia pomocnicze jak np.; stacje pomp, instalacje elektryczne itp. 
Strugi, podobnie jak kombajny urabiają caliznę węglową w kierunku równoległym do czoła 

ściany. Głowica strugowa przyłączona jest do dolnego pasma łańcucha strugowego, urabia caliznę 
w obu kierunkach jej przemieszczania się . Modułowa budowa głowicy struga umożliwia nakłada

nie lub zdejmowanie nakładek pośrednich przez co zwiększa się lub zmniejsza wysokość urabia
nia. Dodatkowo zabudowana przekładnia ślimakowa umożliwia przesuwanie do góry lub w dół 
głowicy z zabudowanymi nożami przystropowymi. Głębokość skrawu ustawiana jest elektronicz
nie. Skraw zadawany jest poprzez automatyczne przesunięcia przenośnika w kienmku ociosu wę
glowego w ustalonych krokach po przejściu głowicy strugowej. 

Korpus głowicy struga składa się jedynie z części mechanicznych (wszystkie elementy szybko 
zużywające się można wymienić w miejscu pracy) 

Rys. l. Sttug ślizgoWY 
Figure l. A plow 
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Nowoczesne strugi posiadają efektywny system ochrony przed przeciążeniem i mechanicznym 
uszkodzeniem wszystkich części układu napędowego, a w szczególności łańcucha strugowego . 
Uszkodzenie łańcucha może mieć miejsce w przypadku zablokowania głowicy strugowej, w czasie 
gdy poruszając się z prędkością natrafi ona na zaburzenia geologiczne lub inny gwahowny opór. 
System zabezp ieczający przed przeciążeniem bazuje na zintegrowanej przekładni planetarnej 
ze sprzęgłem specjalnej konstrukcji. W przypadku zatrzymania struga, system zabezpieczający 
powoduje błyskawiczne otwarcie sprzęgieł na obu napędach, dzięki czemu wirujące masy prze
kładni, a przede wszystkim silników elektrycznych zostaną odłączone, zanim siła w łańcuchu stru
gowym osiągnie wartość powodującąjego zerwanie. 

Sterowanie i automatyzacja sąjednym z najważniejszych składników wysokowydajnej techniki 
strugowej, której baząjest elektrahydrauliczne sterowanie obudową zmechanizowaną. 

Sekcje obudowy można pozycjonować tak, aby były najlepiej dostosowane do geologii ściano
wej. W normalnych warunkach postępują do przodu automatycznie zapewniając zawsze możliwość 
wykonania kolejnej przekładki przenośnika ścianowego. Siłowniki korekcyjne zamocowane między 
zastawkami przenośnika strugowego a końcówką belki przesuwu obudowy zmechanizowanej, 
umożliwiają sterowanie nachylenia struga względem poziomu spągu. Do obsługi struga nie jest ko
nieczna obecność górnika w ścianie. Kierowanie pracą kompleksu stmgowego odbywa się ze stano
wiska strugowego ;z:lokalizowanego w chodniku przyścianowym lub dyspozytorni na powierzchni. 
Obsługujący w tym miejscu informowany jest w każdej chwili o istotnych danych dotyczących 
pracy urządzenia, a więc o położeniu głowicy strugowej w ścianie i kierunku jej ruchu, przenośni
ka ścianowego, wysunięcie s iłownika układu przesuwnego, linii cięcia struga, ciśnieniu w stoja
kach obudowy itp. Obsługa tego stanowiska może szybko zmienić parametry pracy kompleksu 
strugowego jak np. zabiór, prędkość głowicy struga, urabianie calizny na całej długości ściany lub 
w jej wybranych miejscach itp. 

Istotną sprawąjest również możliwość bezpiecznego sterowania obudową zmechanizowaną 
w ścianie w strefach zaburzeń geologicznych, gdzie na miejscu trzeba podjąć decyzję o przesunię
ciu przenośnika ścianowego lub sekcji obudowy zmechanizowanej . 

Technika strugowa do eksploatacj i cienkich i średnich pokładów węgla jest stosowana z powo
dzeniem w takich krajach jak: Niemcy, Rosja, Chiny, USA, Czechy, Kazachstan. 

Tbl3Wd' a e a 'Y< ą]DOSCJ OSiągane W memJeC !C sc~anac 
o k' h o o h strugowyc h 

Kopalnia 
Długość ściany Wysokość pokładu Typ struga 

Dzienne wydoby-
Ściana-pokład ci e 

West, 247-Albert l 330m 1,33 m 9-38/5,7 7165 ton 

Ost, 704-SO 265m 1,64m 9-38/5,7 6923 ton 

Ibbenburcn,432-43 330m 1,08 m 9-38 4459 ton 

3. CHARAKTERYSTYKA PARTII POKŁADÓW PRZEZNACZONYCH DO EKSPLOATACJI 
SYSTEMEM STRUGOWYM. 

Przeprowadzona przez kopalnię analiza pokładów węgla oraz możliwość ich udostępnienia dla eks
ploatacji techniką strugową, wykazała że w pierwszej kolejności możliwe jest wybranie pokładu 
40611 w partii B i F oraz następnie pokładu 408/1 w partii F. 

Eksploatacja w tych rejonach planowanajest na lata 200972015. Kopalnia analizując w dalszym 
ciągu poszczególne pokłady węgla planuje eksploatację cienkich pokładów również w latach póź
niejszych. 
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Pokład 40611 partia B 
Omawiana parcela zlokalizowana jest w części północno-wschodniej O.G. Jastrzębie Górne 

(partia B). Węgiel tu zalegający posiada miąższość 1,0 m (lokalnie 1,2 m), (Rc=5+10 MPa), typu 
35.2A, o zawartości popiołu 3+ 10%, siarki: 0,7%. 

W stropie pokładu 406/1 zalega krucha warstwa łupków ilastych, ciemnoszarych, warstwowa
nych z licznymi laminami węgla o grubości 0,30 m (Rc=30 MPa), powyżej łupek piaszczysty, 
szary, twardy, zwięzły 10m (Rc=50 MPa). W spągu pokładu występuje łupek piaszczysty, szary, 
twardy, zwięzły 7 m (Rc=50 MPa). Średnie nachylenie warstw ok. 2--4°/NE, w północnej części 
ok. 10°/NNE. Podzielność skał stropu bezpośredniego-płytowa, stropu zasadniczego-blokowa. 

Tektonika: 
Omawiana parcela od północy ograniczona jest uskokiem diagonalnym o zrzucie 15 miN W, 

od zachodu uskokiem wschodnim h-25m, od południa uskokiem pniówkowskim o zrzucie h-35m, 
od wschodu ograniczajągranica z O.G. Krzyżowice III (KWK "Pniówek"). 

Zasoby węgla pokładu 406/1 zalegające w rejonie projektowanej ściany B-l przekwalifiko
wano dodatkiem nr 6 do PZZ do zasobów przemysłowych. 

Zagrożenia: 

I stopień zagrożenia wodnego, 
B klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
IV kategoria zagrożenia metanowego, 
Partia pokładu zaliczona do ZWMS, 
Pokład niezagrożony tąpaniami, 

.• 

Rys. 2 Partia B pokład 406/1 

85 



Tabela 4. Parametry ściany B- l pok 
Parametr Jedn. 

Długość m 

Miąższość w'<gla m 

Wybieg m 

Postęp mld 

Zbrojenie 

Eksploatacja 

Zdolność wydobywcza t/d 

Zasoby t 

·, )~··.;;-·, 
ł; -- :f - ~.l ~ 

~.. .. " ; . "" ~ 

i ·:" , 
. . .. fi • 

l ; · ' • 

Rys . 3 Partia F pokład 406/1 

l 406/ l 
Wartość 

250 

1, 15 

970 

9 

XI 2008 
I 2009 

II -VII 2009 

3 500 

362 500 

Tabela 5. Parametry planowanych ścian w partii F pokładu 406/l 
Parametr Jednostka Ściana F-1 Ściana F-3 

Długość m 250 250 

Miąższość w'<gla m 1,20 1,20 

Wybieg m 950 770 

Postęp mld 8 8 

Zdolność wydobywcza t/d 3000 3000 

Zasoby t 370 500 296 400 

Zasoby w partii t 869 700 
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Ściana F-5 

250 

1,20 

520 

8 

3000 

202 800 



Pokład 406/ l partia F 
Omawiana parcela zlokalizowana jest w części wschodniej O.G. Jastrzębie Górne (partia F). 

Węgiel tu zalegający posiada miąższość 1,0-7-1,3 m (Rc=5-:-10 MPa) i charakteryzuje się bardzo do
brymi parametrami jakościowymi. Jest to węgiel typu 35.1 i 35.2A, o zawartości popiołu 4-:-15%, 
siarki 0,6-:-0,8%. 

W stropie pokładu 406/1 zalega krucha warstwa łupków ilastych, ciemnoszarych, warstwowa
nych z licznymi laminami węgla o gmbości 0,70 m (Rc=30 MPa), powyżej łupek ilasty, szary, twar
dy, zwięzły 1,10 m (Rc=40 MPa), a nad nim łupek piaszczysty, szary, twardy, zwięzły (Rc=50 MPa). 
W spągu pokładu występuje łupek ilasty szary, warstwowany z pojedynczymi smugami i warstew
kami łupku piaszczystego o miąższości 2,40 m (Rc=40 MPa), poniżej łupek piaszczysty, szary, 
twardy, zwięzły (Rc=50 MPa). Średnie nachylenie warstw ok. 6°/NNE. Podzielność skał stropu 
bezpośredniego-płytowa, stropu zasadniczego-blokowa. 

Tektonika: 
Omawiana parcela od północy ograniczona jest serią uskoków diagonalnych o zrzutach h-9 

i 15 miN, od zachodu uskokiem wschodnim h-25 m, od południa istnieje możliwość wystąpienia 
uskoku równoległego odwróconego o zrzucie h=J-:-] O m, lub uskoków normalnych o zrzutach 
od h-1-:-2 m, od wschodu ograniczająseria różnokiemnkowych uskoków na O.G. Krzyżowiec III. 

Zasoby węgla pokładzie 406/1 zalegające w tym rejonic częściowo przekwalifikowano do zaso
bów przemysłowych (dodatek nr 6 do PZZ) a część zalegająca w obrębie granicy eksploatacyjnej 
na O.G. Krzyżowiec III do pozabilansowych. 

Zagrożenia: 

I stopień zagrożenia wodnego, 
B klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
IV kategoria zagrożenia metanowego, 
Partia pokładu niezaliczona do ZWMS, 
Pokład niezagrożony tąpaniami, 

Dla przygotowania ścian w partii F i B w pokładzie 406/1 należy wykonać sumarycznie 11 050 mb 
wyrobisk korytarzowych. 
W sumie z eksploatacji ścian w pokł. 406/1 uzyska się l 232 200 ton. 
Eksploatacja ścian w pokładzie 406/1 w latach 2009-2011 

4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE EKSPLOA T ACJI CIENKICH POKŁADÓW 
WĘGLA KAMIENNEGO Z WYKORZYSTA NIEM KOMPLEKSU STRUGOWEGO 
W W A RUNKACH JSW S.A. 

Stwierdzona opłacalność planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w warunkach KWK 
"Zofiówka" (przedstawiona w stosownym opracowaniu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowi
cach) pozwoliła kopalni na rozpoczęcie szeregu działań dla uruchomienia pierwszej ściany B-l 
w pokładzie 406/1 wyposażonej w kompleks strugowy. Wyznaczone działy kopalni analizowały 
najnowsze, opublikowane rozwiązania tego sposobu urabiania węgla dostosowując je do warunków 
KWK "Zofiówka". W przypadku pozostałego wyposażenia uwzględniono zarówno najnowsze roz
wiązania techniczne jak i doświadczenia kopalni w zakresie bezpieczeństwa i awaryjności stoso
wanych przez nią wysokowydajnych kompleksów ścianowych. Punktem wyjściowym dla określe
nia warunków doboru parametrów technicznych całego kompleksu strugowego, było okreś lenie 

podstawowych danych geologiczno-górniczych planowanych do eksploatacji pokładów. Przyjęto 
jeden bardzo istotny warunek - kompleks strugowy powinien umożliwiać również eksploatację 
średnich pokładów. Zabezpiecza to ciągłość pracy nowoczesnego kompleksu w sytuacji niespodzie
wanych problemów natury geologiczno-górniczej w trakcie rozcinki cienkich pokładów. Przyjęte 
dane geologiczno-górnicze to: 
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l . grubość pokładów : 

2. nachylenie pokładów: 
- podłużne: 

1,0 7 2,2 m 

do 10· 
- poprzeczne do 11· 

3. parametry geomechaniczne górotworu: 
wytrzymałość na ściskanie Re węgla : do l O MPa 

- wytrzymałość na ściskanie Re stropu: do 50 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie Re spągu: do 40 MPa 

4. Zanieczyszczenie urobku kamieniem: do 40 % 
W następnej kolejności określone zostały podstawowe parametry dla urządzeń kompleksu: 
1. napięcie zasilania: 3300 V 
2. wymagana możliwość pracy na nachyleniach podłużnych : do 18. 
3. wymagana możliwość pracy na nachyleniach poprzecznych: do 20· 
4. ciśnienie magistrali zasilającej: 25 + 30 MPa 
5. długość trasy przenośnika (od osi gwiazdy napędu 

wysypowego do osi gwiazdy napędu zwrotnego): min. 225m 
6. kompleks strugowy będzie wyposażony w komplet elementów 

niezbędnych do zabudowy zarówno w ścianie lewej jak i prawej 
7. Planowane średnie wydobycie dobowe: 3800 t (netto) 
W oparciu o powyższe dane określone zostały parametry techniczne kompleksu strugowego 

warunkujące jego efektywną pracę w KWK "Zofiówka". Przyjęto, że strug powinien urabiać po
kłady węgla o miąższości l ,0+2,2 m oraz musi posiadać możliwość płynnej regulacji wysokości 
głowicy urabiającej w zakresie min. 250 mm. Prowadzenie głowicy struga będzie ślizgowe po tra
sie zgrzebłowego przenośnika ścianowego oraz wymagana będzie możliwość wymiany w ścianie 
elementów głowicy struga podlegających naturalnemu zużyciu. Napędy stmga winne być przysto
sowane do pracy w chodniku i będą zintegrowane z napędami zgrzebłowego przenośnika ściano
wego. Wymagana jest również możliwość hydraulicznej regulacji naciągu łańcucha stmga o skoku 
min. 500 mm, z mechanicznym zabezpieczeniem pozycji pracy. Kompleks wyposażony będzie 
w sterowanie elektrahydrauliczne zapewniające pełna automatyzację procesu urabiania wraz 
z możliwością zmiany parametrów w programie automatycznej pracy struga. Aby zapewnić kon
trolę nad pracą kompleksu strugowego, uznano że będzie wyposażony w min. dwa kompletne sta
nowiska sterowania z możliwością zlokalizowania ich w chodniku przyścianowym i na powierzch
ni . System sterowania musi umożliwiać: 

monitoring podstawowych parametrów pracy kompleksu 
identyfikację położenia głowicy struga w ścianie 
pomiar przebytej drogi przez głowicę strugową 
zidentyfikowanie głębokości zabioru głowicy struga podczas pracy 
automatycznązmianę kierunku urabiania głpwicy strugowej 
automatyczna zmianę prędkości urabiania głowicy strugowej 
zmianę parametrów automatycznej przekładki zgrzebłowego przenośnika ścianowego i przesu
wania sekcji obudowy zmechanizowanej 
Zapewni to regulację głębokości zabioru oraz zachowanie prostej linii ścianowej. Pozycja gło

wicy struga, głównego parametru dla postępu przenośnika, będzie w sposób ciągły monitorowana 
przy jednostce napędowej struga i synchronizowana przy użyciu wyłączników zbliżeniowych za
montowanych w prowadnikach struga na końcu ściany. Trasa przenośnika ścianowego przesuwana 
będzie w zaprogramowanej uprzednio odległości za przechodzącą głowicą strugową co zapobiega 
jej blokowaniu się . Napędy czołowe i zwrotne będą również przesuwane krokowo. Głowica struga 
wykonywać będzie podwójne cięcie lub cięcie o podwójnej głębokości na każdym końcu ściany -
zapewni to prostolinijność ściany. 
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1 sekcja w trakcie przekładki 

kolejna sekcja do przekładki 

Rys. 4 Sekcje obudowy ze sterowaniem PM 4 ustawione w "zęby piły'' 

Bezpieczna i bezkolizyjna współpraca ze strugiem, zmechanizowaną obudową ścianową oraz 
zmechanizowanym kompleksem podścianowym to jedne z najważniejszych uwarunkowań tech
nicznych stawianych przed ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym. Przyjęto, że trasa przenoś
nika będzie speh1iała między min. następujące warunki: 
• zbudowana będzie z rynien modułowych o długości 1750 mm, dolnym przedziałem krytym 

blachą zamykającą i podwyższonej wytrzymałości na ścieranie; 
• łańcuch napędowy głowicy struga prowadzony będzie od strony ociosu węglowego a przenoś

nik przystosowany będzie do możliwości zabudowy portalowego prowadzenia głowicy struga; 
• co piąta rynna będzie inspekcyjną dolnego łańcucha; 
• co druga rynna będzie inspekcyjną łańcucha strugowego. 

Przenośnik wyposażony będzie w urządzenia korekcji podłużnej i poprzecznej oraz komplet 
przesuwników hydraulicznych z czujnikami pomiaru przebytej drogi. 

Przekładki napędów wykonywane będą za pomocą bezcięgnowych układów w chodnikach przy
ścianowych. Ściana wyposażona zostanie w obudowę zmechanizowaną konstrukcji podporowo
osłonowej, lemniskatową, jednoszeregową, dwustojakową przystosowaną do sterowania elektro
hydraulicznego. Podziałka sekcji wynosić będzie l, 75m a zakres pracy l ,0-2,2m. 

W normalnych warunkach stropu, gdzie odległość czoła stropnicy nie jest problemem, poszcze
gólne sekcje są ustawione w formie "zębów piły". W tym przypadku co czwarta lub co piąta sekcja 
wykona operację rabowania, przesuwu i rozparcia podczas jednego przejścia struga. 

W chodnikach przyścianowych będą spągoładowarki elektrohydrauliczne dla pobierki spągu 
przed napędami przenośnika ścianowego. Dla potrzeb optymalizacji niezbędnych odstępów rucho
wych w chodnikach przyścianowych, gdzie umiejscowione będą wielkogabarytowe podzespoły 
kompleksu strugowego, kopalnia zleciła GIG w Katowicach opracowanie typoszeregu odrzwi obu
dowy dla takich chodników. Zaprojektowana dla takich warunków KWK "Zofiówka", ŁPZof 12 
będzie posiadała szerokość 6,lm oraz wysokość 4,225m. Wykonana będzie z ksztahownika V 32 
i gatunku stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Zastosowanie kotwienia łuków 
stropnicowych uprośc.i zabudowę skrzyżowania chodnik przyścianowy-ściana i pozwoli na wybu
dowę do czterech łuków ociosowych w tym rejonie. Dla pokładu 406/1 obliczony rozstaw odrzwi 
wynosi 0,8m. 
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PODSUMOWANIE 

Bardzo trudno w krótkim artykule opisać wyczerpująco uwarunkowania techniczne eksploatacji 
cienkich pokładów z wykorzystaniem techniki strugowej. Niezaprzeczalnie pozytywnym faktem 
w polskim górnictwie kamiennego jest powrót do eksploatacji cienkich pokładów. Jednakże aby 
stał się trwałym procesem, to kopalnie oprócz weryfikacji zasobów i wytypowaniu cienkich pokła
dów, musząjeszcze posiadać odpowiednie środki inwestycyjne na zakup kompleksów stmgowych. 
Należy jednak przypomnieć, że pozyskując kompleks strugowy można zaplanować jego pracę 
w pokładach cienkich i średnich. Można również w ramach jednej spółki przekazywać go do eks
ploatacji innym kopalniom zgodnie z wypracowanym wcześniej harmonogramem. Opłacalność 
takiego przedsięwzięcia będzie zagwarantowana oraz będzie realizowany podstawowy cel- racjo
nalna i efektywna eksploatacja posiadanych złóż węgla kamiennego. 

LITERATURA 

[l] Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - Praca badawczo-usługowa : .. Ocena możliwości efek
tywnego zastosowania techniki strugowej w warunkach KWK .,Zofiówka" w parcelach ścian F-l, F-3. 
F-5. w pokładzie 405/1 oraz B-l, F- L F-3. F-3, F-7 w pokładzie 406/l. 

[2] Materialy reklamowe DBT GmbH obecnie Bucyrus International , Inc. company 
[3] Materiały własne kopalni. 
[4) Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach- Praca badawczo-usługowa: ,.Projekt obudowy wyrobisk 

chodnikowych dla możliwości efektywnego zastosowania techniki strugowej w KWK "Zofiówka". 

Technical Conditions ofThin Bard Coal Seam Mining with Use 
o f Seraper Longwall Complex in Jastrzębie Coal Company 

The paper describes a line of operations planned for the successful thin seam mining in the 
"Zofiowka" mine of the Jastrzębie Coal Company S.A. Effective development and both pros and 
cons of the seraper longwall complex are outlined. They are depicted all the technological condi
tions for the technical parameters needed and possible development o f the system. 
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::.zKo/a tksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Eksploatacja cienkich pokładów węgla kamiennego 
w KWK "Staszic" 

Janusz Styrylski, Ryszard Piłat 
KWK ,.Staszic " 

STRESZCZENIE: Kopalnia "Staszic" w swoich zasobach operatywnych posiada ok. 13,2 mln ton 
węgla w pokładach cienkich o miąższości l ,0-2,0 m. Do ich eksploatacji zamierza zastosować 
technikę strugową pozwalającą na zwiększenie wydobycia, zmniejszenie przybierki kamienia, 
zwiększenie wypadu grubych sortymentów, poprawy komfortu pracy, ograniczenie zatrudnienia, 
ograniczenie zapylenia, ograniczenie poziomu hałasu. 

Uruchomienie pierwszej ściany strugowej planuje się w I kwartale 2009 r. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia "Staszic", pokłady cienkie, eksploatacja, technika strugowa. 

KWK "Staszic" położonajest w poh1dniowej części Katowic w dzielnicy Giszowiec. 
Obszar gómiczy KWK "Staszic" wynosi 16,61 knl, z czego : tereny leśne 9,8 km2 zwarta zabu

dowa miasta 6,81 km2
, w tym filary ochronne 1,1 km2

. 

Rys. l. Obszar gómiczy KWK "Staszic" 
Figure l. The mining estate ofthe KWK Staszic coal mine 
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Kopalnia "Staszic" została oddana do eksploatacji 20 lipca 1964 r. Od samego początku była 
nastawiona na nowoczesność i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązar'l. do polskiego gómictwa. 
Potrzeba sprostania światowej konkurencji spowodowała konieczność stałej modernizacji frontu 
eksploatacyjnego i długofalowe inwestycje w przodki ścianowe o wysokiej koncentracji produkcji. 

W 1992 r. po raz pierwszy w polskim górnictwie zastosowano wysokowydajny, zmechanizo
wany kompleks ścianowy, w skład, którego wchodziły najnowocześniejsze wówczas urządzenia 
brytyjskich firm Anderson Longwall i Meco. 

Kopalnia prowadzi wydobycie pięcioma, a w okresach przezbrojeń czterema ścianami, w tym 
jedna prowadzona jest systemem na podsadzkę hydrauliczną. Ze ścian podsadzkowych uzyskiwane 
jest ok. l 0% do 20% rocznego wydobycia. Obecna zdolność produkcyjna Kopalni kształtuje się 
na poziomie średniorocznym około 14 000-15 500 t/d. 

Aktualnie zasoby operatywne kopalni "Staszic" wynoszą ok. 200 mln ton, z czego ok. 13,2 mln 
ton według Projektu Zagospodarowania Złoża to pokłady cieńkic o miąższości od l ,O m do 2,0 m. 
W swoich długofalowych planach kopalnia "Staszic" zamierza prowadzić eksploatację w niżej 
wymienionych pokładach cienkich: 401/1,402,407/1,407/4. 

Pokład 407/4 w polu S: 
zakres zmienności grubości pokładu od l ,2m do 2,5 m; 
średnia grubość pokładu w granicach projektowanej eksploatacji ok. 1,65 m; 
zasoby przewidziane do wydobycia ok. 3,8 mln ton; 
zanieczyszczenie naturalne 6,32 %; 
wartość opałowa 29 849 kJ/kg. 

Pokład 40711 w polu C, D, E, F: 
zakres zmienności grubości pokładu od 1,2m do 1,9 m; 
średnia grubość pokładu w granicach projektowanej eksploatacji ok. l ,5 m; 
zasoby przewidziane do wydobycia ok. 3,9 mln ton; 
zanieczyszczenie naturalne 7,31 %; 
wartość opałowa 28 904 kJ/kg. 

Pokład 401/1 w polu S: 
zakres zmienności grubości pokładu od l ,O m do 2,4 m; 
średnia grubość pokładu w granicach projektowanej eksploatacji ok. l ,55 m; 
zasoby przewidziane do wydobycia ok. 4,9 mln ton; 
zanieczyszczenie naturalne 7,5 %; 
wartość opałowa 27 831 kJ/kg. 

Pokład 402 w polu S: 
zakres zmienności grubości pokładu od l ,4 m do 2,2 m; 
średnia grubość pokładu w granicach projektowanej eksploatacji ok. l ,5 m; 
zasoby przewidziane do wydobycia ok. 0,6 mln ton; 
zanieczyszczenie naturalne 9 %; 
wartość opałowa 28 022 kJ/kg. 

Mając na uwadze aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na węgiel o wysokich parametrach kopal
nia "Staszic" poszukiwała rozwiązań mających na celu uzyskanie takiego produktu. Eksploatacja 
cienkich pokładów o zmiennej miąższości od l ,O m do 2,0 m systemem ścianowym z zastosowa
niem kombajnów w skrajnych przypadkach byłaby niemożliwa (np. dla miąższości ok. 1,0 m) lub 
powodowałaby zanieczyszczenie urobku sięgające 50 i więcej procent. 

Trudności powstałyby również w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla, który nie jest do
stosowany do przyjęcia tego typu nadawy. Ponadto kopalnia poniosłaby dodatkowe koszty związa
ne z rozdziałem węgla od kamienia orazjego składowaniem. 
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Rys. 2. Schemat eksploatacji w pokładach 401/1,402, 407/L 407/4 w KWK "Staszic" z zastosowaniem tech
niki strugowej. 
Figure. 2. The diagram of mining in beds 401/1 , 402, 407/1; The piane techno1ogy in the KWK Staszic coal 
m me. 

Przedstawione uwarunkowania skłoniły Kopalnię "Staszic" do przeanalizowania możliwości 
zastosowania techniki strugowej do eksploatacj i pokładów cienkich. Dokonano rozpoznania w ko
palniach niemieckich, gdzie technika strugowa stosowana jest od wielu lat. Pozytywne doświad
czenie i wyniki produkcyjne, jakie można osiągnąć techniką strugową na przykładzie między in
nymi kopalń Auguste Victoria, Prasper-Haniel, Ibbenbiiren, Walsum potwierdziły słuszność obra
nego kierunku. Poniżej w tabeli nr l przedstawiono dane techniczne oraz osiągane wyniki produk
cyjne kopalni Prosper-Haniel posiadającej dwa kompleksy strugowe o mocy 2x 800 kW. 

Technika strugowa coraz powszechniej stosowana jest również w innych krajach między in
nymi w USA, Chinach i Rosji. 

Mając na uwadze techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji pokładów cienkich, pozytyw
ne doświadczenia kopalń niemieckich, kopalnia "Staszic" w porozumieniu z Zarządem KHW S.A. 
podjęła decyzję o zastosowaniu techniki strugowej pozwalaj ącej na ich czyste wybieranie. 

Dla stwierdzenia możliwości zastosowania techniki strugowej w warunkach KWK "Staszic" 
zlecono opracowanie dwóch niezależnych ekspertyz dla eksploatacji pokładu 407/4 w polu S 
na poziomie 720 m. Pierwszą wykonała firma DMT z Essen (Niemcy). 

Celem wykonania pomiarów było określenie możliwości urabian ia pokładu 407/4 strugiem, 
ustalenie wskaźnika skrawalności oraz określenie odpowiedniego rodzaju urządzenia strugowego, 
koniecznej mocy i gwarantowanej wydajności dobowej z projektowanych w tym pokładzie ścian. 

Pomiary skrawalnośc i zostały wykonane w specjalnej wnęce wykonanej przez Kopalnię w czo
le przodka urabianego kombajnem chodnikowym. 
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Tabela l. Dane techniczne oraz osiągane wyniki produkcyjne urabiania strugiem o mocy 2x800 kW w Kopal
ni Prosper-Haniel. 
Table l. Technical data and production results of the piane mining with 2x800 kW power in the Prosper
HanieJ coal mine --

Nr ściany 258 432 355 201 
Ciężar właściwy węgla t/m3 1,393 1,29 1,41 1,29 
Ciężar właściwy skały tlm3 2,63 2,63 2,63 2.26 
Długość ściany m 400 350 349 350 
Wysokość ściany m 1,88 2,45 1,73 2,03 
WytrzymaJość pokładu Pa l Q.-20 10--20 10--20 l 0--20 

Lupek ilasty 
Lupek ilasty 

Lupek ilasty Łupek ilasty 

Warstwy stropowe 
lekko piasz-

lekko piasz-
lekko piasz- lekko piasz-

czysty czysty czysty 
do piaszczysty 

czysty 
do piaszczysty do piaskowiec 

Wytrzymałość warstw 
Pa 40- 65 30-60 40-65 40-90 

stropowych 
S rednie wydobycie węgla 

t/d 6 171 3 554 3 178 6 335 
handlowego 
S rednie wydobycie brutto t/d li 889 6 696 9 882 12 379 
Czas pracy min/d 326 331 332 339 
Max wydobycie węgla 

t/d 10 021 8 6\8 8 975 10 322 
handlowego w miesiącu 
Max wydobycie brutto 

t/d 17 651 \3 46X II 906 19 442 
w miesiącu 
Dyspozycyjność stmga % 77 78 79 86 

.... z .... .g ·.; tnt ""lo J-<; 

~~-~ · ~~~.:.r!Ąl,~ __ł~ 

Rys. 3. Kalkulacje oczekiwanej wydajności dla projektowanej instalacji strugowej. 
Figm·e 3. Calculation of expected efficiency for projected piane system. 

202 
1,29 
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10--20 
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7 754 

\3 883 
384 

9 078 

16496 
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Pomiary przeprowadzono za pomocą urządzenia pomiarowego fitmy DMT. Łącznie wykonano 
24 skrawy nożem pomiarowym, za każdym skrawem zagłębiając się o kolejne 20 mm. Ostatnie 
pomiary zostały przeprowadzone w pokładzie nienaruszonym przez ciśnienie górotworu na ocios. 
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Rys. 4. Urządzenie do pomiarów skrawalności w pokładzie węgla. 
Figure 4. The machine measurcment device in hard coal bed 

Pomiary pozwoliły zakwalifikować badany pokład do III-cicj klasy urabialności w czterostop
niowej skali węgli odpowiednich dla urabiania strugiem. Wyniki pomiarów sugerują zastosowanie 
do urabiania struga ślizgowego o mocy 2x400 kW, z łańcuchem 0 38xl37 i prędkości łańcucha 
strugowego 2,97 m/s . Pozwala to na urabianie ściany o wysokości ok. l ,5 m z skrawem o głębo
kości od 4,5 cm dla ociosu "nienaruszonego" do 9,0 cm dla ociosu rozkruszonego ciśnieniem góro
tworu. Założone parametry pozwalają na zagwarantowanie minimalnego dobowego wydobycia 
rzędu 4 000 t/d. Dane te dotyczą 432 minut dobowego czasu pracy w ścianie i wykorzystaniu tego 
czasu w 60% dla bezpośredniego urabiania. 

Drugą ekspertyzę dot. możliwości zastosowania techniki strugowej wykonała Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie -Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, katedra Maszyn 
Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. 

Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Krauzego po przeprowadzonych badaniach 
na dole kopalni stwierdził , iż pokład 407/4 w polu S zalicza się do klasy urabialności wg tabeli 
CMG "Komag" jako węgiel zwięzły, średnio urabialny (Aśr=896/Ncm) i może być urabiany meto
dą strugową. Zaproponowano również parametry techniczne całego kompleksu strugowego o wy
dobyciu dobowym powyżej 4 000 t/d. Po uzyskaniu pozytywnej opinii technicznej dot. możliwości 
zastosowania techniki strugowej w warunkach KWK "Staszic" dokonano analizy ekonomicznej 
przedsięwzięcia metodą UNIDO dla ścian strugowych w pokładach 407/4 i 407/ 1. 

W analizie przyjęto następujące założenia: 
l. Wysokość wybierania pól ścianowych strugiem wynosi od 1,0 m do 2,0 m. W kombajnowym 

systemie minimalna furta eksploatacyjna wynosi 1,65 m co powoduje dodatkowe przybieranie 
łupku ilastego, gdy miąższość jest mniejsza od 1,65 m. 

2. Do wyliczenia wielkości netta handlowego przy systemie kombajnowym przyjęto, iż w proce
sie przeróbczym kamie!'J. pochodzący z przerostów w całości przechodzi do miałów , a kamiet1 
pochodzący z przybierkispągulub stropu w 75 %. 

3. Do wyliczenia wielkości netta handlowego przy systemie strugowym przyjęto, iż w procesie 
przeróbczym kamieó pochodzący z przerostów w całości przechodzi do miałów, a kamiet'J. po
chodzący z przybierki spągu lub stropu nie wystąpi, ponieważ stmg nie będzie przybierał ka
mienia w spągu i stropie pokładu. 
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4. W wyliczeniach średniej ceny zbytu dla kompleksu stmgowego uwzględniono wzrost wypadu 
sortymentów grubych i średnich o 7% (dane z analizy GIG) oraz wzrost kaloryczności sorty
mentów miałowych spowodowany zmniejszeniem udziału kamienia. 

5. Przyjęto średnie wydobycie ze ściany strugowej w wysokości 6 000 t/d, natomiast z zastosowa
niem kombajnu średnio 4 000 t/d. 

6. Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie kosztu kapitału obcego i skorygowana o ryzyko 
nowej inwestycji. Koszty kapitału obcego ustalono: 

dla kredytu bankowego w wysokości rocznej stopy procentowej kredytu tj. 4,7% (uwzględ
niono tarczę podatkową); 
dla leasingu finansowego w wysokości 5,87% (uwzględniono tarczę podatkową); 
ryzyko inwestycji przyjęto 7,73% i do dyskontowania przyjęto stopę dyskonta na poziomie 
l 0% dla kredytu, a l 0,56 dla leasingu finansowego. 

Z przeprowadzonych analiz wynikało, iż zaktualizowana wartość netto kapitału NPV jest dodat
nia, co oznacza, że kapitał zostanie zwrócony i zostanie wygenerowana dodatnia zdyskontowana 
nadwyżka finansowa w wysokości ok. 175,8 mln zł . Wyliczona stopa zwrotu IRR przewyższa 
przyjętą graniczną stopę zwrotu przyjętą na poziomie l O % i wynosi- 42,08 %. Nakłady związane 
z pozyskaniem kompleksu strugowego zostanązwrócone po 2 latach i l miesiącu. 

Ponadto Główny Instytut Górnictwa wykonał pracę badawczo-rozwojową dot. opłacalności 
wdrożenia nowoczesnego systemu strugowego w KWK "Staszic". W w/w pracy porównano mię
dzy innymi efekty techniczno - ekonomiczne ścianowego kompleksu strugowego i kombajnowe
go. Wynika z niej, że zastosowanie techniki strugowej do eksploatacji pokładów cieńkich w warun
kach KWK "Staszic" jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Potwierdzona została tym sa
mym analiza UNIDO wykonana przez KWK "Staszic". Zadanie pozyskania strugowego komplek
su ścianowego zostało ujęte w Strategii KHW S.A. na lata 2007-2015. 

Kopalnia rozważała różne formy pozyskania ścianowego kompleksu strugowego tj .: 
dzierżawa na okres l O lat; 
leasing operacyjny 5-cio letni z opcją wykupu; 
kredyt bankowy; 
leasing finansowy. 

Po rozważeniu w/w form pozyskania kompleksu strugowego uznano, iż najkorzystniejszą for
mą będzie leasing finansowy. Firma leasingowa pozostając właścicielem urządzenia nie wymaga 
tak licznych i wartościowych zabezpieczeńjak bank. 

W pierwszej kolejności planuje się zastosowanie kompleksu strugowego w pokładzie 407/4 
pole S na poziomie 720 m. Pokład ten ma miąższość od 1,2 m do 2,5 m, zapopielenie ok. 6%, twar
dość ok. 18 MPa a wartość opałowa wynosi 29 849 kJ/kg. W stropie zalegają łupki i łupki piasz
czyste o twardości 32-70 MPa. Pierwszą do eksploatacji zaprojektowano ścianę 303-S, a termin 
jej uruchomienia to I kwartał 2009 roku. Ściana prowadzona będzie w warunkach II kategorii 
zagrożenia CH4, I i II stopnia zagrożenia wodnego, B klasy zagrożenia pyłowego . Długość ściany 

wymościć będzie 350m, a jej wybieg l 445 m. 
Aktualnie prowadzone są roboty przygotowawcze związane z rozcięciem pola ścianowego w/w 

ściany. Wyrobiska przyścianowe wykonywane są w obudowach o rozmiarach ŁP-12 i ŁP-10, 
a rozcinka ścianowa w obudowie 4-ro elementowej o szerokości 6,0 m dla zapewnienia skrajni ru
chowych urządzeń ścianowego kompleksu strugowego. 

Y! skład ścianowego kompleksu strugowego wchodzić będąnastępujące urządzenia: 
l. Scianowa obudowa zmechanizowana- 203 komplety o zakresie pracy od 1,0 do 2,4 m podział

ce l 750 mm ze sterowaniem elektrohydraulicznym. 
2. Kompletne urządzenie strugowe o mocy 2x800 kW i napięciu l 000 V o wysokości pracy od 

l 000 mm do 2 000 mm. 
3. Przenośnik ścianowy o długości 355 m, wydajności szczytowej 2 000 ton/h. 
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4. Kompletny przenośnik podścianowy z urządzeniem przekładkowyro wraz z kruszarką kęsów. 
5. Obudowy skrzyżowań z przeznaczeniem do zastosowania w chodniku podścianowym i nad-

ścianowym - 2 kpl. 
6. Kompletna stacja zwrotna najazdowa przenośnika taśmowego. 
7. Kompletna wysokociśnieniowa instalacja zasilająca zmechanizowaną obudowę ścianową. 
8. Kompletna instalacja zasilająca układ zraszania. 
9. Kompletne wyposażenie elektryczne. 

PODSUMOWANIE 

Zastosowanie techniki stmgowej do urabiania w pokładach cieńkich o zmiennej miąższości przy
czyni się do: 

zwiększenia wydobycia; 
zmniejszenia zanieczyszczenia ze względu na możliwość ograniczenia przybierki kamienia 
dzięki szybkiej reakcji i zmianie zakresu urabiania; 
zwiększenie wypadu grubych sortymentów; 
ograniczenie zatrudnienia w ścianie; 
poprawy bezpieczeństwa, komfortu pracy w związku z automatycznym procesem produkcji; 
zmniejszenia kosztów utylizacji odpadów, a tym samym większą dbałość o ochronę środowiska; 
ograniczenie zapylenia; 
ograniczenie poziomu hałasu. 
Dla ścianowego kompleksu kombajnowego kopalnia przewiduje średnie wydobycie z jednej 

ściany na poziomie 4 000 t/d. Wprowadzając technikę strugowąpoziom wydobycia wyniesie śred
nio 6 000 t/d. Jest to niewątpliwie wzrost wydobycia przemawiający na korzyść kompleksu strugo
wego. Wraz ze zwiększeniem wydobycia nastąpi wzrost wypadu grubych sortymentów o ok. 7%, 
co jest wynikiem urabiania małym zabiorem techniką strugową (w stosunku do kombajnu) w stre
fie najbardziej odprężonego węgla. 

Dane te pochodzą z pracy badawczej GIG i zostały opracowane dla struga o mocy 2x400 kW. 
Zastosowanie urządzeń o zwiększonej mocy tj. 2x800 kW z możliwością zabioru do 120 mm, 
zgodnie z założeniami technicznymi kopalni wypłynie za zwiększenie wypadu sortymentów 
grubych. 

The Mining o f Thin Beds o f Hard Coal in the KWK Staszic Coal Min e 

The KWK Staszic coal mine possesses efficient resources of 13,2 millian of tons in thin beds 
where the bed thickness differ from l up to 2 meters. The piane technology is going to be imple
mented in mining which !et extraction grow, stone ripping reduce, share of large sorting grow, 
work comfort improve, employment limit, dust reduce, landfili noise restrict. The first piane work
ing face will be open in l quarter of2009 according to plan. 

97 





::,zKola tksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Wykorzystanie statycznych strugów węglowych 
do eksploatacji cienkich pokładów 

Krzysztof Krauze 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: Tmdności występujące w czasie eksploatacji cienkich pokładów oraz niska wy
dajność skutecznie zniechęcają do prowadzenia ścian o wysokości poniżej 1,5 m. Wynika to głów
nie z braku maszyn umożliwiających efektywną eksploatację tych pokładów. Dlatego też wykorzy
stanie techniki strugowej w tych ścianach powinno zmienić zastałą sytuację, przy obecnej dobrej 
koniunkturze na rynku węglowym, tym bardziej, że stały rozwój statycznych strugów węglowych 
pozwala urabiać węgiel w ścianach , gdzie wcześniej takich możliwości nie było. Koniecznym jest 
więc ustalenie nowych zasad pozwalających ocenić możliwość zastosowania w określonych warm1-
kach techniki strugowej. Określenie tych wymagań w powiązaniu z wydobyciem dobowym pozwo
li i ułatwi podjęcie decyzji o wyborze techniki urabiania (stmg, kombajn). Szczególnie w wamn
kach polskich kopalń węglowych, gdzie całkowicie zaprzestano stosowania strugów, powyższy 
problem nabiera dużego znaczenia z uwagi na możliwość lub konieczność eksploatacji niskich 
pokładów. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wyrobisko ścianowe, ścianowy kompleks strugowy, statyczny strug węglowy 

l. WPROW ADZENIE 

W warunkach polskich kopah1 węgla kamiennego eksploatację ścian prowadzi s i ę wyłącznie 

przy wykorzystaniu zmechanizowanych kompleksów ścianowych, gdzie maszyną urabiającą jest 
kombajn frezujący. Dominująca pozycja kombajnów ścianowych wynika z wyłącznej eksploatacji 
pokładów o miąższości powyżej l ,5 m. Niestety i ta najmniejsza miąższość pokładu stwarza duże 
tmdności w prowadzeniu ściany i silnie ogranicza wydajność czyli wydobycie dobowe. 

Możliwym jest w tych warunkach zastosowanie techniki strugowej lecz spełnione muszą być 
określone wymagania. Wszystkie czynności wynikające z możliwości lub konieczności zastosowa
nia statycznych stmgów węglowych muszą zapewnić uzyskanie założonego wydobycia dobowego. 

Powyższy cel można osiągnąć, gdy zastosuje się odpowiednią procedurę, najpierw wybierając 

właściwą technikę urabiania (kombajn, strug), a następnie dobierając wymagane parametry maszy
ny urabiającej i pozostałych elementów kompleksu ścianowego (obudowa, przenośnik). 

Czynnikami decydującymi o wyborze techniki urabiania są: 
warunki zalegania pokładu, a szczególnie wszelkiego typu zaburzenia, 
parametry ściany, a szczególnie jej wysokość, 

- własności węgl a wyrażone poprzez wskaźnik skrawalności i kąt bocznego rozkruszania 
(urabialność), 

- wymagane wydobycie dobowe. 
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Wymienione wyżej gmpy parametrów mają decydujący wpływ na możl iwość zastosowania sta
tycznego stmga węglowego, jego parametry konstmkcyjne, kinematyczne i energetyczne oraz wydo
bycie dobowe. 

2. ZMECHANIZOWANE KOMPLEKSY ŚCIANOWE 

Wybieranie węgla w polskich kopalniach podziemnych odbywa się w wyrobiskach ścianowych 
przy wykorzystaniu zespołowych maszyn do skrawania i ładowania urobku oraz jego odstawy 
za pomocąprzenośników zgrzebłowych. Utrzymanie stateczności wyrobiska ścianowego dokonuje się 
za pomocą zmechanizowanych obudów ścianowych. Trzy podstawowe maszyny - obudowa, prze
nośnik i maszyna urabiająca (kombajn ścianowy, strug) tworzą zestaw nazywany zmechanizowa
nym kompleksem ścianowym . 

Ścianowy kompleks kombajnowy przyjęto oznaczać przez KK, a stmgowy poprzez KS. Jednak 
w wyniku powszechnego stosowania w polskim przemyśle wydobywczym węgla kamiennego ścia
nowych kompleksów kombajnowych użycie nazwy kompleks ścianowy określa jednocześnie ze
staw maszyn, gdzie do urabiania węgla stosowany jest frezujący kombajn bębnowy . Dlatego też 
w przypadku ścianowego kompleksu strugowego należy nacisk położyć na przymiotnik "stmgowy" 
zarówno dla określenia kompleksu jak i maszyn wchodzących w skład tego kompleksu (strug, prze
nośnik zgrzebłowy strugowy, obudowa ścianowa stmgowa). 

Do bezspomych zalet ścianowego kompleksu kombajnowego należy zaliczyć [5, 9] : 
- urabianie węgli o najwyższych wskaźnikach skrawalności przy utrzymaniu założonego 

zabioru i prędkości posuwu, 
- możliwość eksploatacj i pokładów o zmiennej gmbości , 

- łatwość sterowania maszyną urabiającą przy różnym stanie wyrobiska ścianowego , 

- możliwość urabiania skał towarzyszących pokładowi węgla (strop, spąg) i przerostów. 
Natomiast do wad kompleksu kombajnowego można zaliczyć: 
- duże odsłonięcie stropu, co może spowodować zjawisko obwału lub zawału, 

brak możliwości urabiania pokładów o miąższości do I m, 
- duże zapylenie i rozdrobnienie urobku, 
- brak możliwości automatyzacji procesu. 
Ścianowy kompleks strugowy charakteryzuje się następującymi zaletami: 
- urabianie na małych głębokościach (zabiorze) w strefie najbardziej odprężonego węgla, 
- możliwość automatyzacji procesu urabiania, 
- prosta konstrukcja głowicy stmgowej, 

możliwość urabiania pokładów o grubości poniżej l m, 
- małe zapylenie i rozdrobnienie urobku. 
Do wad kompleksu stmgowego należy zaliczyć: 

trudności w prowadzeniu czoła ściany, 
silny wpływ urabialności węgla (wskaźnik skrawalności) na głębokość skrawania, a w kon
sekwencji na wydobycie dobowe, 

- konieczność dostosowania obudowy i przenośnika zgrzebłowego do wymagań prowadzenia 
głowicy strugowej, 

- trudności w kierowaniu głowicą stmgową wzdłuż czoła i postępu ściany, 
- brak możliwości urabiania pokładów silnie pofałdowanych, z występującymi uskokami 

i twardymi przerostami, 
- możliwość wybierania ścian do wysokości l ,5 m. 
Przedstawione powyżej zalety i wady poszczególnych kompleksów ścianowych pozwalają 

w sposób bardzo ogólny wybrać technikę urabiania (struganie, frezowanie). 
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Parametrami, które w sposób jednoznaczny, już na samym początku, pozwalają wybrać metodę 
urabiania jest grubość i nachylenie pokładu. Grubość pokładu węgla kamiennego wpływa bezpo
średnio na wysokość wyrobiska ścianowego. Natomiast nachylenie i deformacje pokładu decydują 
o długości ściany. 

Wymienione powyżej czynniki powodują, że ze względu na uwarunkowania i wymagania 
stawiane maszynom i urządzeniom wchodzących w skład kompleksu ścianowego, pokłady węgla 
kamiennego podzielono na pokłady: 

- cienkie -do l ,5 m, 
- średnie- od l ,5 do 3,0 m, 
- grube- powyżej 3,0 m 

oraz na: 
poziome- od O do 12°, 
słabo nachylone- od 12 do 35°, 

- silnie nachylone- od 35 do 55°, 
- strome- 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. Pokłady o większej gru
bości mogą być wybierane, choć z większymi kłopotami, na całej wysokości lub na warstwy, gdzie 
wysokość warstwy odpowiada pokładowi średniemu. 

W przypadku pokładów cienkich i o różnym nachyleniu problemy z ich eksploatacją są najbar
dziej niekorzystne. Głównym czynnikiem decydującym o niskim stopniu efektywności wybierania 
tych pokładów jest wysokość wyrobiska ścianowego i duże trudności z wprowadzeniem sprawnej 
i niezawodnej mechanizacji . 

Mając na względzie powyższe stwierdzenie można pokłady podzielić również z uwagi na metodę 
urabiania. Wtedy ściany do wysokości l m mogą być obecnie eksploatowane tylko kompleksami 
strugowymi. Natomiast ściany o wysokości od l do l ,5 m mogą być eksploatowane kompleksami 
strugowymi lub kombajnowymi. Ściany, których wysokość jest większa od l ,5 m powinny być, 
w chwili obecnej wyposażone tylko w kompleksy kombajnowe [5, 9]. 

Należy jednocześnic podkreślić, że wymieniony wyżej podział ścian ze względu na ich wyso
kość i metodę urabiania związany jest głównie z poziomem techniki. Możliwym jest, że przy dal
szym postępie w budowie kompleksów strugowych granice te ulegną zmianie. W chwili obecnej 
w kopalniach niemieckich strugi stosuje się jeszcze do wysokości l ,6 m, a planuje się podnieść tą 
wysokość do 2m [l 0]. Jest to szczególnie ważne z uwagi na przestrzel'!, w której może się poruszać 
obsługa ściany. W ścianach strugowych maszyna urabiająca sterowana jest najczęściej z chodnika 
podścianowego. Wtedy nie ma wpływu na jej prędkość posuwu szybkość przemieszczania się obsłu
gi w ścianie, jak to ma miejsce w ścianach kombajnowych. 

W tym ostatnim przypadku przestrzeń wyrobiska ograniczona przez wysokość ściany silnie wpły
wa na możliwości przemieszczania się kombajnisty za kombajnem i w konsekwencji na zmniejsze
nie prędkości posuwu maszyny urabiającej. Skutkuje to zmniejszeniem w znacznym stopniu wydo
bycia dobowego i rentownością eksploatacji niskich ścian. 

Własności urabianego węgla są drugim, równie ważnym parametrem decydującym o wyborze 
metody urabiania. Pod tym pojęciem rozumie się różne parametry, którymi opisywany jest opór 
węgla w czasie wnikania ostrza skrawającego . Pomiar skrawalności wykonuje się różnymi przyrzą
dami w zależności od kraju lub producenta struga [ 4, 6, 8, l O]. 

W Polsce został opracowany przez CMG "Komag" sposób wyznaczania wskaźnika skrawal
ności A przez bezpośredni jego pomiar w wyrobisku kopalnianym [6]. Dokonując pomiaru tego 
wskaźnika w różnych pokładach, podzielono polskie węgle na różne klasy i kategorie. Elementem 
decydującym o zakwalifikowaniu danego rodzaju węgla do odpowiedniej grupy jest wskaźnik 
skrawalności A i kąt bocznego rozkruszania 'ł' · Zgodnie z tym podziałem węgle o wskaźniku skra-
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walności do 3000 N/cm mogą być urabiane techniką strugową, a powyżej tej wartości tylko teclmi
ką kombajnową [5]. Oczywiście, przyjęcie wartości A równej 3000 N/cm jako granicy stosowania 
techniki strugowej jest umowne i wynika z obecnych możliwości kompleksów strugowych. Jeszcze 
nie tak dawno za granicę stosowania strugów przyjmowano wartość A równą2300 N/cm [4]. 

Podobne metody opracowano również w Niemczech [l O] i Rosji [8]. W każdym z tych przypad
ków chciano poprzez wyznaczenie skrawalności umożliwić obliczenie wymaganej mocy i wydaj
ności struga. 

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że na podstawie miąższości pokładu i jego zale
gania oraz skrawalności węgla można wstępnie ocenić możliwość stosowania techniki strugowej. 
Natomiast określenie wymaganej mocy i wydajności (wydobycie dobowe) pozwalają dopiero jedno
znacznie wybrać technikę urabiania. 

Powyższe uwagi znajdują praktyczne potwierdzenie w niemieckich i ameryka1'lskich kopal 
niach węgla kamiennego, gdzie wydobycie dobowe jest porównywalne w ścianach strugowych 
i kombajnowych [9, 10]. W ścianach o wysokości do 1,4 m i eksploatowanych techniką strugową 
wydobycie dobowe jest na poziomie około 8000 Mg na dobę . Uzasadnionym jest więc stwierdzenie, 
że w pokładach cienkich technika strugowa może konkurować z techniką kombajnową. 

2.1 . Ścianowe kompleksy kombajnowe 

Ścianowe kompleksy kombajnowe, jak to już wcześniej zaznaczono są zestawami maszyn najczę
ściej wykorzystywanymi do wybierania węgla kamiennego systemem ścianowym. W skład tego 
kompleksu wchodzą: 

- zmechanizowana obudowa ścianowa, której głównym zadaniem jest zapewnienie statecz
ności 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 łado

wanie). 
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 wymie

nione celowo, by podkreślić konieczność prawidłowego ich doboru. 
Pod tym pojęciem rozumieć należy taki ich dobór, by w efekcie uzyskać założone wydobycie 

dobowe [6]. Dlatego też koniecznym jest ustalenie właściwych parametrów konstrukcyjnych, kine
matycznych i energetycznych kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego i obudowy ściano
wej w funkcji wydobycia dobowego oraz warunków górniczo-geologicznych wyrobiska ścianowe
go. 

Metoda doboru parametrów konstrukcyjnych, kinematycznych i energetycznych maszyn i urzą
dzeń ścianowego kompleksu kombajnowego została opracowana w Katedrze Maszyn Górniczych, 
Przeróbczych i Transportowych AGH [4, 6]. Na bazie tej metody opracowano również program 
komputerowy umożliwiający wyznaczenie tych parametrów. 

2.2. Ścianowe komplek!>y strugowe 

Ścianowe kompleksy strugowe składają się również z trzech podstawowych elementów. Są to : 
- statyczny strug węglowy jako maszyna urabiająca (skrawanie, ładowanie), 
- zgrzebłowy przenośnik strugowy służący do odbioru urobku, jego odstawy oraz służący 

do prowadzenia głowicy strugowej, 
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- ścianowa obudowa strugowa służąca do zapewnienia stateczności wyrobiska, kierowania 
strugiem i przestawiania całości w nowe pole. 

Szczególnie ważnym zagadnieniem w przypadku kompleksów strugowych jest zdolność przej
mowania urobku przez przenośnik ścianowy . Wynika to z porównywalnych prędkości przemiesz
czania się głowicy strugowej i zgrzebeł przenośnika ścianowego. Dlatego prędkość głowicy stru
gowej może być mniejsza (strugi wolnobieżne) lub większa (strugi szybkobieżne) ale nigdy taka 
sama jak prędkość zgrzebeł przenośnika ścianowego. Wamnek ten ogranicza maksymalną głębo
kość skrawania (zabiór) głowicą strugową, a głębokość ta jest mniejsza przy ruchu zgodnym głowi
cy i zgrzebeł oraz większa przy mchu przeciwnym. Jak łatwo zauważyć w technice stmgowej wa
mnek ten jest najważniejszy, gdyż brak jest innych, równie ważnych warunków, ograniczających 
wydobycie dobowe i wpływających znacząco na współpracę maszyn i urządzeń kompleksu stmgo
wego. 

Mając powyższe na uwadze można zaproponować następującą procedurę doboru maszyn i urzą-
dzeó. kompleksu strugowego: 

dla założonego wydobycia dobowego i parametrów ściany (wysokość, długość) określić 
wymaganągłębokość skrawania (zabiór) i parametly stmga, 
określić parametry przenośnika ścianowego (wydajność, prędkość łm1cucha) zapewniające 
przejęcie urobku od struga wolnobieżnego czy szybkobieżnego. 

- dobrać obudowę, a szczególnie układ sterowania spełniający wymagania techniki stmgowej 
(stały docisk głowicy na wymaganej głębokości skrawania, czas przesuwu sekcji po zakoń
czonym cyklu skrawania). 

Podobnie jak w przypadku kompleksu kombajnowego również dla statycznych strugów węglo

wych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH opracowano metodę 
i program komputerowy umożliwiający dobór parametrów maszyny urabiającej w funkcji wydoby
cia dobowego oraz warunków górniczo-geologicznych wyrobiska ścianowego [1, 2, 4, 7, 8]. 

3. STATYCZNE STRUGI WĘGLOWE 

Ścianowe kompleksy strugowe składają się, jak to już zaznaczono wcześniej, ze zmechanizowa
nej obudowy strugowej, zgrzebłowego przenośnika strugowego i statycznego struga węglowego 
(rys. l) [11] . 

Rys. l. Statyczny strug węglowy wraz z przenośnikiem zgrzebłowym w wyrobisku ścianowym 
l -przenośnik zgrzebłowy , 2- osłony łańcucha, 3- łailcuch, 4- napęd głowicy strugowej , 
5 - napęd przenośnika, 6- głowica strugowa 
Figln·e l . Static coal plough with drag conveyor within the longwall 
l ·-drag conveyor, 2- chain shield, 3- chain, 4- coal plough head drive, 5- conveyor drive, 
6- coal plough head 
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Ścianowa (zmechanizowana) obudowa strugowa zapewnia stateczność wyrobiska eksploatacyj
nego oraz poprzez układ przesuwników hydraulicznych steruje pracą głowicy strugowej (głębokość 
skrawania, kierunek urabiania podłużnego i poprzecznego). Ścianowy przenośnik strugowy (zgrzeb
łowy) wraz z prowadzeniem głowicy strugowej przejmuje urobek i odstawia go na przenośnik pod
ścianowy. Prowadzenie struga, stanowiące integralną część przenośnika zgrzebłowego, ma za zada
nie prawidłowo prowadzić głowicę strugową wzdh1ż czoła ściany. Statyczny strug węglowy jest 
maszyną urabiająco-ładującą. Jego zadaniem jest oddzielenie minerału użytecznego od calizny 
poprzez struganie oraz przemieszczenie (załadowanie) urobku na przenośnik ścianowy. 

Parametry konstrukcyjne , kinematyczne i energetyczne tych maszyn winne być tak dobrane, 
by uzyskać założone wydobycie dobowe, przy minimalnych kosztach inwestycyjnych i eksploata
cyjnych. 

3.1. Budowa i zasada działania statycznych strugów węglowych 

Statyczny strug węglowy składa się z jednego lub dwóch napędów (silnik elektryczny, sprzęgło, 
przekładnia), łańcucha ogniwowego oraz głowicy urabiająco-ładującej (rys. l, 2) [11, 12]. 

Rys. 2. Wyrobisko ścianowe wybierane strugiem firmy DBT 
1- głowica strugowa, 2- przenośnik zgrzebłowy, 3- prowadnik ślizgowy, 4- obudowa ścianowa 
Figure 2. Coal longwall mined with use ofthe DBT coal plough 
l - plough head, 2 - drag conveyor, 3 - s !ide guide, 4 - longwall support 

Zasadę pracy statycznego struga węglowego przedstawiono schematycznie na rys. 3. Głowica 
urabiająco-ładująca 2, ciągnięta łańcuchem ogniwowym l wzdłuż przenośnika 3 z prędkością vP, 
skrawa (struga) węgiel na głębokości g,., często nazywanej też zabiorem z. Urobek powstały w cza
sie procesu skrawania przemieszczany jest w kierunku przenośnika przez głowicę, której kadłub 
jest tak ukształtowany, że tworzy odkładnię ładującą. 
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Rys. 3. Zasada pracy statycznego struga węglowego 
1- łm1cuch, 2- głowica strugowa, 3- przenośnik zgrzebłowy, 4- układ przesuwu obudowy ścianowej 
Figure 3. Principle of operation ofthe coal plough 
l- chain, 2 - plough head, 3- drag conveyor, 4- moving system ofthe longwall support 

Opory mchu występujące w czasie urabiania głowicą stmgową pokonywane są siłą czynną prze
noszoną przez łańcuch strugowy, a wywołanej napędem. Głębokość skrawania (zabiór) uzyskiwa
na jest przez dociśnięcie głowicy układem przesuwu obudowy ścianowej. Dlatego też, by zaistniał 
proces stmgania musi wystąpić odpowiednia siła docisku i siła czynna w łańcuchu większa od opo
rów przemieszczania głowicy . 

Opisany powyżej proces urabiania stmgiem odnosi się do jego pracy wzdłuż ociosu ściany w jed
nym kierunku. Ruch głowicy w drugą stronę możliwy jest ze względu na jej symetryczną budowę 
i realizowany jest identycznie (rys. 4) [12]. 

Rys. 4. Głowica strugowa z prowadzeniem ślizgowo-bramowym 
l- głowica, 2 - przenośnik, 3 -prowadnik bramowy, 4- noże strugowe 
Figure 4. Plough head with slide-gate guiding system 
l - head, 2- conveyor, 3- gate guide, 4- plough picks 

Proces przemieszczania urobku w kierunku i na przenośnik, nazywany procesem ładowania, jak 
to już wcześniej zaznaczono, wynika z kształtu kadłuba głowicy strugowej. Natomiast proces skra
wania (strugania) realizowany jest za pomocą noży skrawających, w odpowiedni sposób zamoco
wanych na głowicy strugowej . 

Na głowicy stmgowej noże rozmieszczone są tak, by w linii skrawania znajdował się jeden nóż, 
a liczba noży pozwalała na urabianie calizny na żądanej wysokości, w jednym kierunku skrawania. 
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Przy zmianie kierunku urabiania w caliznę zagłębiają się noże symetrycznie leżące po przeciwnej 
stronie głowicy strugowej. 

W zależności na jakiej wysokości głowicy strugowej zamontowany jest nóż, urabia on inną 
część calizny węglowej i inaczej się nazywa. Nóż pracujący przy spągu nazywa się nożem przyspą
gowym, a w pobliżu stropu - nożem przystropowym. Między tymi nożami rozmieszczone są noże 
pośrednie. W niektórych głowicach stosuje się również noże stropowe służące do odrywania przy
stropowej łaty węgla oraz noże wyprzedzające do przyspieszenia odprężania calizny. 

Mając na uwadze budowę oraz zasadę pracy statycznego struga węglowego łatwo jest zauważyć, 
że jego konstrukcja jest prosta, zwarta i wysoce niezawodna w stosunku do kombajnu ścianowego. 

Następnym ważnym czynnikiem umożliwiającym prawidłową i niezawodną pracę struga, jak 
również całego kompleksu ścianowego, jest odpowiedni system sterowania i automatyzacji całego 
procesu zapewniający uzyskanie wymaganego ekonomicznie poziomu wydobycia. Wprowadzenie 
takiego systemu sterowania do obecnie produkowanych kompleksów stmgowych daje największy 
procentowo wzrost wydobycia, a w konsekwencji obniżenia kosztów wybierania minerah1 użytecz
nego [12] . 

Na rys. 5 przedstawiono zasadę automatycznego sterowania kompleksem strugowym opraco
waną i stosowaną przez firmę DBT. Głównym założeniem, w tym przypadku, jest zapewnienie 
przez układ przesuwu obudowy stałej, z góry ustalonej, głębokości skrawania, wynikającej głów
nie z obciążenia napędu struga. Skok przesuwnika obudowy, odpowiadający wymaganej głębo
kości skrawania ma określoną wartość i po przejściu głowicy strugowej , w czasie przemieszczenia 
przenośnikajest przez cały czas kontrolowany . Kontrola tego parametru nie pozwala na przekro
czenie zadanej głębokości skrawania, a tym samym na przeciążenie napędu lub zatrzymanie głowi
cy strugowej. Jednocześnie wspomniany system sterowania zapewnia prawidłową pracę przenoś
nika ścianowego oraz obudowy. Oczywiście miejsce, w którym odbywa się sterowanie, kontrola 
i nadzór nad całym procesem wybierania węgla kompleksem strugowym, zlokalizowane jest poza 
wyrobiskiem ścianowym . Może to być wyrobisko podścianowe lub nawet dyspozytomia kopalni. 

1 -przesuw sekcji w szyku pracy 

2- następne sekcje przygotowane do przesunięcia 

ściana węglowa 

obudowa osłonowa z systemem PM 4 

Rys. 5. Schemat sterowania pracą kompleksu strugowego przy stałej głębokości skrawania [12] 
Figure 5. Scheme ofthe plough eontroi system with constant cutting depth [12] 

3.2. Podstawy doboru parametrów statycznego struga węglowego 

Podobnie jak w przypadku kompleksów kombajnowych dobór podstawowych parametrów struga 
musi uwzględniać parametry pozostałych maszyn tak, by cały kompleks strugowy uzyskał wyma
gane wydobycie dobowe, przy założonym poziomie zainstalowanej mocy. 
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Stwierdzenie, na podstawie wskaźnika skrawalności A i wysokości ściany (pokładu) H, możli
wości urabiania minerału użytecznego za pomocą struga pozwala na ustalenie parametrów maszy
ny urabiającej, przenośnika i obudowy ścianowej, koniecznych dla uzyskania założonego wydoby
cia dobowego vd [6]. 

W pierwszej kolejności należy określić parametry konstrukcyjne i kinematyczne struga, by na
stępnie wyznaczyć wymaganą moc napędu [l , 2, 5, 6, 8] . Dla ściany o wysokości H, długości L, 
czasie przekładki t" i dobowym czasie jej pracy T oraz dla przyjętej prędkości przemieszczania gło

wicy strugowej v" wymaganą g-łębokość skrawania (zabiór) można wyznaczyć z zależności (y-masa 
właściwa minerału użytecznego) : 

V" (L+vjl tl') 
z = ---'---'----'--

H y L v" T 
(l) 

Przyjmując urabianie strugiem na całej wysokości ściany H oraz uwzględniając kąt bocznego 
rozkruszania \jf wyznaczany przy pomiarze wskaźnika skrawalności A, to wymagana ilość noży , 

o przyjętej szerokości skrawania b, na głowicy strugowej wyniesie: 

H 
(2) n=-----

b+2ztg\jf 

Znając powyższe parametry można wyznaczyć składowe siły oporu urabiania (strugania) na po
jedynczym nożu (P".1 - siła skrawania, P,/i- siła docisku, P",- siła boczna), a następnie na głowicy 
strugowej [l, 2, 8]. Jest to w tym przypadku ułatwione, gdyż występuje tu równoległy układ 
sił, a to pozwała na zwykłe ich sumowanie (rys. 3). 

W dalszej kolejności należy wyznaczyć wypadkową siłę oporu ładowania P1, przemieszczania 
łm1cucha Pc i jego siłę naciągu wstępnego P\1' oraz siłę oporów prowadzenia głowicy Pa [l , 2, 7, 8, 13]. 

Suma wymienionych wyżej sił jest wypadkową siłą oporów urabiania (struganie, ładowanie) 
struga, którą musi pokonać siła czynna występująca w ła1'1cuchu , a wywołana jego przemieszcza
niem przez napęd. Moc napędu jest natomiast iloczynem siły czynnej i prędkości przemieszczania 
głowicy strugowej v" [l, 2, 8, 13]. 

Należy w tym miejscu podkreślić szczególne wymagania odnośnie wyboru prędkości vP. Wartość 
tej prędkości jest ograniczona zdolnością przejmowania urobku przez przenośnik [l, 2, 7, 8, 13]. 
Dlatego w kompleksach strugowych dla stałej prędkości łańcucha v1 stosuje się różne prędkości 
przemieszczania głowicy strugowej v". Jednak obecnie najchętniej stosowany jest układ, gdzie 
prędkość v" jest trzy razy większa od prędkości łańcucha v1 (strugi szybkobieżne) [l O, l 2, l 3]. 

4. PRZYKŁAD APLIKACJI 

Praktyczny sposób zastosowania przedstawionych wcześniej informacji został wykorzystany dla 
hipotetycznej ściany, aby ustalić możliwość zastosowania struga oraz porównać technikę kombaj
nową i strugową. 

Przyjęta do rozważań ściana o długości 300m, wysokości od 1,4 do 1,6 m, o zerowym nachyle
niu podłużnym i poprzecznym została zlokal izowana w pokładzie węgla zwięzłego (\jl ~ 60°), śred
nio urabialnego (A = 60 1-;-1200 N/cm). W stropie jak i w spąg u pokładu węgla występuje iłowiec. 
Pokład zaliczany jest do pokładów nietąpiących, drugiej kategorii zagrożenia pożarowego, klasy B 
zagrożenia pyłowego i pierwszej wodnego. Na planowanym wybiegu ściany nie stwierdzono usko
ków, przewarstwień i wycieniel'l pokładu. 

Dla przyjętych parametrów ściany założono uzyskanie możliwie największego wydobycia dobo
wego zarówno dla kompleksu strugowego jak i kombajnowego. 
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Wykorzystując przyjęte dane oraz odpowiednie oprogramowania obliczono, a następnie zesta
wiono istotne parametry konstrukcyjne, kinematyczne i energetyczne kompleksu strugowego i kom
bajnowego. 

Ściana kombajnowa o długości300m i wysokości od 1,4 do 1,6 m, pracująca dwukierunkowo 
na zawał powinna być wyposażona w następujące maszyny: 

a. Kombajn ścianowy: 
- minimalny zakres urabiania l ,4-:-1,6 m, 
- minimalna moc całkowita powyżej 400 kW (np. 2x200 kW+ lx60 kW), 
- minimalny prześwit pod kombajnem 270 mm, 
- maksymalna wysokość kombajnu do 960 mm, 
- maksymalna prędkość posuwu 7 m/min, 
- bezcięgnowy napęd posuwu, 
- organy 01400x800 mm bez ładowarek. 

b. Zmechanizowana obudowa ścianowa zawałowa: 
- minimalny zakres rozparcia 1,25-:-1,75 m, 
- szerokość obudowy l ,5 m, 
- skok przesuwnika 0,85 m, 
- maksymalny czas przestawiania do 12 sekund, 

c. Zgrzebłowy przenośnik ścianowy: 

- wydajność 1500 Mg/h, 
- prędkość łańcucha l ,3 m/s, 
- szerokość rynny 950 mm. 
Wtedy, przy T= 18 h, t"+ lu= 15 min i v" = 6,5 m/min możliwe jest do uzyskania wydobycie 

dobowe: 
1,4~H~l,6m 

8300 ~ vd ~ 9400 Mg/dobę 
Natomiast ta sama ściana, ale strugowa, o długości300m i wysokości od 1,4 do 1,6 m, pracują

ca dwukierunkowo na zawał powinna być wyposażona w następujące maszyny: 
a. Strug węglowy statyczny (szybkobieżny): 

- zakres urabiania l ,4-:-1,6 m, 
- prędkość posuwu 3 m/s, 
- zabiór (głębokość skrawania) do 0,08 m, 
- minimalna moc na urabianie i ładowanie powyżej 600 kW. 

b. Zmechanizowana obudowa ścianowa (strugowa): 
- minimalny zakres rozparcia l ,25-:-1,7 5 m, 
- szerokość obudowy l ,5 m, 
- stały docisk głowicy strugowej, 
- zmiana kierunku urabiania na długości i wybiegu ściany. 

c. Zgrzebłowy przenośnik ścianowy (strugowy): 
- wydajność powyżej 2800 Mg/h, 
- prędkość łańcucha l m/s, 
- prowadzenie głowicy strugowej. 
Wtedy, przy T = 18 h, t" + t0 = 5 min, vP = 3 m/s oraz z= 0,08 m możliwe jest do uzyskania wy

dobycie dobowe: 
1,4 ~H~ 1,6 m 
7600 ~ V,1 ~ 8600 Mg/dobę 

Przyjęte powyżej do obliczeń parametry konstrukcyjne i energetyczne (kombajn, strug) ustalone 
zostały dla średniego wskaźnika skrawalności A= 900 N/cm i \jf < 60°. 

Przedstawiony powyżej przykład doboru parametrów kompleksu kombajnowego i strugowego 
został przeprowadzony dla ścian o tych samych wysokościach i własnościach (urabialności) pokła-
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dów węgla. Pomimo tego, dobierając właściwe dla danego węgla parametry urabiania (wskaźnik 
skrawalności) , można uzyskać założone wydobycie dobowe, a analizowane ściany (kombajnowa, 
strugowa) mają porównywalne wydajności . Podobną analizę można dokonać również przy założe
niu większej lub mniejszej urabialności węgla. W tym przypadku koniecznym będzie zróżnicowa
nie mocy napędów struga [ 15] . 

Podobną analizę przeprowadzić można także, gdy strug będzie miał mniejszą prędkość vP od 
prędkości łańcucha v1 (strug wolnobieżny) . Wtedy najkorzystniej jest zróżnicować prędkość głowi
cy strugowej przy ruchu zgodnym i ruchu przeciwnym w stosunku do ruchu łańcucha przenośnika 
zgrzebłowego [12]. Jednak stosując nawet stałąprędkość głowicy strugowej można z niskich ścian 
(H::; l ,5 m) uzyskać wydobycie dobowe na poziomie 3000 Mg/d [5, 9]. 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione wcześniej przykłady ścian wyposażonych w kompleks kombajnowy i analogicznie 
w kompleks strugowy pozwalają stwierdzić, że na drodze analitycznej możliwe jest uzyskanie 
porównywalnych wydajności (wydobycia) dla dwóch różnych technik urabiania. Empirycznym 
potwierdzeniem tego faktu są osiągnięcia kopalń niemieckich i amerykańskich [9, 10]. Dlatego też 
w warunkach polskich warto jest rozważyć w ścianach do 1,6 m zastosowanie techniki strugowej . 
Należy jednak pamiętać , że dobór maszyn i urządzeń kompleksu strugowego, choć podobny jak 
dla kombajnowego, musi być bardziej precyzyjny i dysponować bardziej dokładnymi danymi wyj
ściowymi dotyczącymi ściany (wysokość i długość, nachylenie poprzeczne i podłużne, wydobycie 
dobowe) i wybieranego pokładu . Szczególnie należy zwrócić uwagę na urabialność węgla (wskaź
nik skrawalności, kąt bocznego rozkruszania) oraz na zaleganie pokładu czyli jego pofałdowanie , 

uskoki, przerosty i uławicenie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w polskich warunkach prawie 
35% bardzo dobrej jakości węgla (koksujący, energetyczny) zalega w pokładach o miąższości 
poniżej l ,6 m [ 14]. Fokłady te mogą i powinny być wybierane, gdyż przy obecnym zapotrzebowa
niu na węgiel , a szczególnie węgiel koksujący, i przy uzyskaniu wydobycia na poziomie 3000 Mg 
na dobę eksploatacja staje się opłacalna . 

Jednocześnie w warunkach polskich, gdzie całkowicie zaniechano stosowania techniki strugowej, 
zastosowanie kompleksu strugowego wymusza poniesienie przez użytkownika dużego wysiłku 
organizacyjnego, spełnienia wymagm'l techniki strugowej oraz dużych nakładów inwestycyjnych. 

Do najważniejszych zmian organizacyjnych przy zastosowaniu kompleksu strugowego należy 
zaliczyć: 

- zmiany w sposobie myślenia i podejścia do wybierania węgla techniką strugową, 
- prawidłową organizację pracy w ścianie dla zminimalizowania przerw w wybieraniu, 
- prawidłową organizację transportu urobku, 
Speh1ienie wymagań techniki strugowej szczególnie wymusza: 

wykonanie wyrobisk korytarzowych (chodnik podścianowy, nadścianowy) o przekrojach 
pozwalających na umieszczenie w nich napędów struga i przenośnika (ŁP-1 O i większych), 
zapewnienie wydajności odstawy odpowiedniej dla wydajności struga i zdolności przejmo
wania urobku przez przenośnik ścianowy, 

- umiejętne prowadzenie czoła ściany wzdłuż długości i wybiegu ściany (prostoliniowo lub 
wypukle), 
sprawne i szybkie zmiany wysokości głowicy strugowej dla dostosowania wysokości urabia
nia do miąższości pokładu węgla. 

W związku z powyższym konieczne jest poniesienie przez kopalni<;: stosownych nakładów 
inwestycyjnych, większych w chwili obecnej niż w przypadku techniki kombajnowej , pozwalające 
na uruchomienie ściany wyposażonej w kompleks strugowy (wyrobiska korytarzowe, odstawa). 
Również koszty związane z eksploatacją ściany będą większe na etapie dochodzenia do pełnej, 
założonej wydajności. 
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Koszty te jednak powinny ulec zmniejszeniu po uzyskaniu pełnej zdolności wydobywczej i po
winny być mniejsze od kosztów analogicznej ściany wyposażonej w kombajn (zmniejszenie ilości 
ludzi w ścianie). • 

Należy również pamiętać, że w ścianach strugowych są o wiele lepsze warunki pracy obsługi 
w porównaniu do ścian kombajnowych, a przy dobrych wamnkach i dobrej organizacji pracy moż
na w czasie wybierania całkowicie wyeliminować ludzi w ścianie. 
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U s e o f Static Co al Ploughs in Mining o f Thin Co al Beds 

Difficulties occuning in thin coal bed mining and its low efficiency commonly discourage use of 
mining longwalls, which are thinner than 1.5 m. I t results mainly from lack o f machines allowing 
effective mining of the beds in question. That is why, in actual market conditions, use of plough 
mining technology should improve the situation, particularly that continuous development of static 
coal ploughs allow exploitation o f coal longwalls, which could not be mined before. Thus defining 
of the new rules allowing estimation of use of the coal ploughs technology in given conditions is 
necessary . Defining o f this rules combined with shift output will be very useful in decision maki n g 
related with selection o f mini n g technology (co al plough, longwall shearer). The problem in ques
tion i s noteworthy because o f possibility, ornecessity o f exploitation o f thin co al beds, particularly 
in conditions ofPolish coal Mines, where coal ploughs areno longer used. 
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Ocena wpływu naprężeń pozimnych na stateczność 
wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego 

Daniel Pawelus 
? olitechnika Wrocł{{H'Ska, Instytut Górnictwa 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono problematykę wzmożonych napręże11 poziomych 
w kopalniach węgla kamiennego. Ukazano problemy utrzymania stateczności wyrobisk górniczych 
w amerykańskich kopalniach. Do szacowania wielkości wpływu naprężeJ'1 poziomych na wyrobis
ka ścianowe użyto programu komputerowego AHSM. Symulację przeprowadzono dla dwóch wa
riantów systemu ścianowego podhtżnego i dwóch wariantów systemu ścianowego poprzecznego. 
Zaproponowano optymalny kierunek prowadzenia eksploatacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: System ścianowy, naprężenia poziome, koncentracja naprężeJ'1 

l. WSTĘP 

Wykonywane w warunkach in-situ pomiary naprężeń pierwotnych górotworu potwierdziły przypusz
czenia, że składowe poziome mogą być nawet kilkakrotnie większe, niż składowe pionowe [l], [4], 
[7], [8], [9] i [11]. 

Na podstawie prowadzonych obserwacji uważa się, że intensywność naprężeń poziomych jest 
funkcją: 

- wzajemnych oddziaływań na siebie poszczególnych jednostek tektonicznych; 
uksztahowania powierzchni terenu; 

- zaawansowania tektonicznego górotworu; 
sztywności materiału skalnego, wyrażonej m.in. poprzez współczynnik Poissona i moduł odksz
tałcenia. 

Pomiary i obserwacje dołowe w ametykańskich kopalniach podziemnych pozwoliły wyjaśnić 
niewytłumaczalne do czasu zjawiska, takie jak: 
- zawały pozornie mocnych stropów w wyrobiskach bez ewidentnej przyczyny; 
- wyłamywanie stropów do wyrobisk górniczych (rys. l). 

Problemy z utrzymaniem stateczności wyrobisk górniczych wymusiły zweryfikowanie zasad pro
jektowania i wykonywania wyrobisk w kopalniach podziemnych [1], [4], [6] i [11]. Niektóre przy
padki utraty stateczności przez wyrobiska związane były z nieznajomością wielkości i kierunków 
naprężeń poziomych w górotworze objętym robotami górniczymi. Okazało się, że istnieje związek 
między kierunkiem drążenia wyrobiska korytarzowego i kierunkami działania naprężeń poziomych, 
a statecznością wyrobiska [l 0]. 
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Rys. l. Wyłamywanie stropu do wyrobiska górniczego na skutek działania naprężei1 poziomych [9] 
Figure l . Cutter roof caused by horizontal stres s [9] 

Zaproponowana idea górnictwa kierunkowego polega na prowadzeniu w górotworze wyrobisk 
korytarzowych równolegle do kierunku największej składowej naprężenia poziomego [2], [12]. Prze
prowadzone obliczenia i symulacje numeryczne w pełni potwierdzają koncepcję górnictwa kierun
kowego [5] . 
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Rys. 2. Wpływ naprężcll poziomych na stateczność wyrobisk górniczych [2], [5] 
Figure 2. Influence ofhorizontal stress on the underground excavations stability [2] , [5] 
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Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy kierunek działania największej składowej napręże
nia poziomego jest równoległy do dłuższej osi symetrii wyrobiska korytarzowego. Wówczas w wy
robisku nie dochodzi do utraty stateczności na skutek działania naprężeń poziomych (rys. 2a). 
W przypadku prowadzenia wyrobisk pod kątem do kierunku największej składowej naprężenia po
ziomego może następować zniszczenie stropu i wypiętrzenie spągu. Obserwuje się obwały stropu 
i wypiętrzenie spągu przy lewym lub prawym ociosie (rys. 2b i 2c). Gdy kierunek największej skła
dowej jest prostopadły do kierunku drążenia wyrobiska, wówczas występuje najbardziej nieskorzyst
na sytuacja utraty stateczności (rys. 2d). Po środku wyrobiska dochodzi do zawału stropu i wypię
trzenie spągu [l 0). 

W latach 90. XX wieku w USA prowadzono w szerokim zakresie badania wpływu poziomych 
naprężeń na stateczność podziemnych wyrobisk górniczych [6], [7] . Analizowano ścianową techno
logię eksploatacji złóż węgla kamiennego. 

Rys. 3. Koncentracja naprężeń poziomych w wyrobiskach ścianowych [6], [11] 
Figure 3. Horizontal stress concentration caused by retreat mining [6] , [11] 

Stwierdzono obszary koncentracji poziomych naprężeń w narożnikach prostokątnych pól eksploa
tacyjnych. Dalsze obserwacje wskazały, że miejsce koncentracji zależy od lokalizacji zrobów wy
branych sąsiednich pól względem czynnej ściany. 

3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KOMFUTEROWEGO AHSM 

Program AHSM 2.0 (Analysis of Horizontal Stress in Mining) służy do wyznaczania koncentracji 
naprężeń poziomych w wyrobiskach przyścianowych. Wartości podawane są w procentach (od O 
do l 00%) naprężeń poziomych rzeczywistych, jakie działają w górotworze. 

Przy obliczaniu koncentracji naprężeń program AHSM uwzględnia trzy parametry: 
- wartość kąta zawartego między kierunkiem działania naprężeń poziomych w górotworze i czo

łem ściany wydobywczej (rys. 4); 
- położenie zrobów wyeksploatowanych pól względem działającej ściany; 

- wartość kąta zawartego między kierunkiem postępu ściany i rozciągłości pokładu. 
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Rys. 4. Model do wyznaczenia koncentracji naprężeil poziomych. O' H- maksymalna składowa naprężenia 
poziomego, ~-kąt zawarty między kierunkiem działania maksymalnych naprężeil poziomych i czołem ściany 
Figure 4. Horizontal stress concentration design pattem. O' H - maximum horizOiltal stress, ~- angle between 
maximum horizontal stress direction and face 

Wykres zależności koncentracji napręże11 poziomych w wyrobiskach przyścianowych, od kąta 
zawartego między kierunkiem działania naprężeł1 poziomych i czołem ściany (rys. 5), został opra
cowany na podstawie oblicze11 wykonanych za pomocą metody elementów skończonych [7]. Otrzy
mane wyniki, mimo że przy ich wyznaczaniu nie uwzględniono poślizgu warstw skalnych w góro
tworze oraz obwałów, są wiarygodne. Zostały potwierdzone przez obserwacje prowadzone w ame
rykańskich kopalniach węgla kamiennego [7], [8]. Jest to więc również zależność empiryczna. 

Wartości procentowej koncentracj i naprężeń w wyrobisku otrzymane za pomocą programu 
AHSM służąjako dane wyjściowe do dalszych obliczeń. Mając wartość naprężeń poziomych, po
chodzących z pomiarów w warunkach in-situ oraz ich procentową koncentrację w wyrobisku, moż

na obliczyć wielkość naprężeń, jakie będą działać na wyrobisko górnicze. 
Za pomocą programów do obliczeń geotechnicznych, np. FLAC lub Phases, można wyznaczyć 

odkształcenia stropu, spągu i ociosów wyrobiska, na które działają obc i ążenia . Następnie powinien 
zostać dobrany odpowiedni rodzaj obudowy i jej parametry. 
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Rys. 5. Koncentracja naprężeó poziomych wyznaczona za pomocą metody elementów skaóczonych [3] 
Figm·e 5. Horizontal stress concentration calculated by finite elements method [3] 
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Znaczenie programu AHSM polega na tym, że wyznaczając procentową koncentrację naprężeń, 
można przewidzieć, czy naprężenia poziome mają w danej sytuacji prowadzenia eksploatacji pokła
du istotny wpływ na stateczność wyrobisk ścianowych i przyścianowych. Można również wstępnie 
zaplanować rozcięcie pokładu na pola eksploatacyjne w zależności od kierunku działan ia naprę
żel'l poziomych. 

3. SYMULACJA KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ POZIOMYCH 
W WYROBISKACH ŚCIANOWYCH 

3 .l . System ścianowy podłużny 

Symulacja koncentracji naprężeń poziomych dla systemu ścianowego podłużnego została przepro
wadzona dla dwóch wariantów. 

W wariancie I (rys. 6) ściana wydobywcza przesuwa się równolegle do rozciągłości pokładu. 

Chodnik nadścianowy działającej ściany wcześniej był chodnikiem podścianowym ściany eksploa
tującej sąsiednie pole. Jest on likwidowany po przejściu frontu eksploatacyjnego. Chodnik podścia
nowy jest utrzymywany i będzie pełnił rolę chodnika nadścianowego dla następnej ściany . 

Zroby wybranych pól zlokalizowane są na lewym skrzydle eksploatowanego pola, natomiast po 
prawej stronie pole eksploatacyjne graniczy z calizną węglową, j eszcze nie wybraną. 

Rys. 6. System ścianowy podłużny: wariant I. a- kąt zawarty między kierunkiem działania 
naprężeń poziomych a rozciągłością pokładu, crH- maksymalne naprężenie poziome 
Figure 6. Strike face: variant I. a- angle between maximum horizontal stress direction 
and strike line, crH - maximum horizontal stress 

W wariancie II (rys. 7) ściana wydobywcza przesuwa się wzdłuż rozciągłości pokładu , tak jak 
w wariancie I. Chodnik podścianowy dzi ałającej ściany wcześniej pełnił rolę chodnika nadściano
wego dla ściany przesuwającej się z wyprzedzeniem. Jest on likwidowany po przejściu frontu eks
ploatacyjnego. W wariancie tym chodnik nadścianowy wyeksploatowanego pola był utrzymywany 
i pełnił rolę chodnika podścianowego dla ściany eksploatującej sąsiednie pole. 

Działająca ściana na prawym skrzydle graniczy ze zrobami wcześniej wyeksploatowanych pól. 
Po lewej stronie eksploatowanego pola znajduj e się calizna węglowa, która jest przewidziana do 
eksploatacji . 

115 



Rys. 7. System ścianowy podłużny : wariant II. a- kąt zawarty między kierunkiem działania 
naprężeń poziomych a rozciągłością pokładu, crH - maksymalne naprężenie poziome 
Figure 7. Strike face: variant II, a- angle between maximum horizontal stress direction 
and strike lin e, crH - maximum horizontal stress 

Koncentrację naprężeń w wyrobiskach przyścianowych wyznaczono zmieniając wartość kąta a. 
Jest to kąt zawarty między rozciągłością pokładu a kierunkiem działania maksymalnych naprężeń 
poziomych crH . Wartość kąta a znajduje się w przedziale odoo do 360° . 

Otrzymane wyniki symulacj i komputerowej dla systemu ścianowego podłużnego (rys. 8) wska
zują, że największa koncentracj a naprężeń poziomych (Q= l 00%) w wyrobiskach przyścianowych 

występuj e dla kąta a równego 69° i 249° (wariant l) oraz dla kąta 11 1 o i 29 1 o (wariant II). 
Naj mniejsza koncentracja naprężeń (Q = 0%) dla wariantu I odpowiada wartościom kąta a rów

nym 15 9° i 3 3 9°. Dla wariantu II wartości te wynoszą odpowiednio 21 o i 20 l o. 
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Rys. 8. Koncentracja naprężeń poziomych dla systemu ścianowego podłużnego 
Figure 8. Horizontal stress concentration for strike face 
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Wariant I systemu ścianowego podłużnego można z powodzeniem stosować w górotworze 
w którym występują wzmożone naprężenia poziome, gdy kąt zawarty między maksymalnymi na
prężeniami poziomymi a rozciągłością pokładu zawiera się w przedziałach : od 0° do 39°, od 99° 
do 219° oraz od 279° do 360°. Wówczas maksymalna koncentracja naprężeń nie przekracza 75%. 

Dla wariantu II maksymalna koncentracja naprężeń nie przekracza 75%, gdy kąt zawarty mię

dzy kierunkiem działania maksymalnych naprężeń poziomych a rozciągłością pokładu przyjmuje 
wartości z przedziałów: od 0° do 81°, od 141 o do 261 o oraz od 321 o do 360°. W takich warunkach 
zastosowanie wariantu II byłoby korzystne dla stateczności wyrobisk przyścianowych. 

3.2. System ścianowy poprzeczny 

Symulacja koncentracji naprężeń poziomych dla systemu ścianowego poprzecznego została prze
prowadzona dla dwóch wariantów. 

W wariancie I (rys. 9) ściana wydobywcza przemieszcza się prostopadle do rozciągłości pokła
du, po wzniosie. Pochylnia wentylacyjna działającej ściany wcześniej była pochylnią transportową 
ściany eksploatującej sąsiednie pole. Jest ona likwidowana po przejściu frontu eksploatacyjnego. 
Pochylnia transportowa jest utrzymywana i będzie pełnić rolę pochylni wentylacyjnej dla następnej 
ściany. 

Zroby wybranych pól zlokalizowane są po lewej stronie eksploatowanego pola. Natomiast po 
prawej stronie pole eksploatacyjne graniczy z calizną węglową, która będzie eksploatowana w przy
szłości. 

Rys . 9. System ścianowy poprzeczny: wariant J. a.- kąt zawarty między kierunkiem działania 
naprężeń poziomych a rozciągłością pokładu, crH- maksymalne naprężenie poziome 
Figure 9. Rise face: variant I. a.- angle between maximum horizontal stress direction 
and strike line, <Y H- maximum horizontal stress 

W wariancie II (rys. l O) ściana wydobywcza przemieszcza się po wzniosie. Pochylnia transzor
towa wyeksploatowanego sąsiedniego pola jest utrzymywana i pełni rolę pochylni wentylacyjnej 
dla ściany eksploatującej nowe pole. Po przejściu frontu eksploatacyjnego zostanie zlikwidowana, 
a pochylnia transportowa zacznie pełnić rolę pochylni wentylacyjnej dla nowej ściany. 

Eksploatowane pole po lewej stronie graniczy z calizną węglową, przewidzianą do eksploatacji, 
a z prawej strony ze zrobami wcześniej wybranych pól. 
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Rys. l O. System ścianowy poprzeczny: wariant II. a- kąt zawarty między kierunkiem działania 
naprężeń poziomych a rozciągłością pokładu, O' H - maksymalne naprężenie poziome 
Figure l O. Rise face: variant II. a- angle between maximum horizontal stres s direction 
and strike Jine, O' H - maximum horizonta[ Stress 

Koncentrację naprężeń w wyrobiskach przyścianowych wyznaczono analogicznie j ak dla syste
mu ścianowego podłużnego. Zmieniana wartość kąta a znajduje się w przedziale od 0° do 360°. 
- Analizując otrzymane wyniki symulacji komputerowej dla systemu ścianowego poprzecznego 
(rys. 11) można zauważyć, że naj większa koncentracja napręże11 poziomych (Q= 100%) w wyro
biskach przyścianowychjest dla kąta a wynoszącego 159° i 339° (wariant l) oraz 21° i 201° (wa
riant II). 

Najmniejsza koncentracja naprężeń (Q= 0%) dla wariantu I odpowiada wartościom kąta a, rów
nym 69° i 249°. Dla wariantu II wartości te wynoszą odpowiednio 11 1 o i 291°. 
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Rys. II. Koncentracja naprężeń poziomych dla systemu ścianowego poprzecznego 
Figure II. Horizontal stress concentration for rise face 
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Wariant l systemu ścianowego poprzecznego można z powodzeniem stosować w polu wzmożo
nych naprężeń poziomych, gdy kąt działania maksymalnych napręże!'1 względem rozciągłości po
kładu zawiera się w przedziale od 9° do 129° oraz od 189° do 309°. Koncentracja naprężeń pozio
mych w wyrobiskach ścianowych nie przekracza 75% dla takich warunków. 

Wariant II systemu ścianowego poprzecznego miałby zastosowanie przy eksploatacji węgla ka
miennego w polu wzmożonych napręże1'1, gdyby maksymalne naprężenia poziome działały pod ką
tem: od 51 o do 171 o oraz od 231 o do 351 o do rozciągłości pokładu. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzona symulacja komputerowa potwierdziła przypuszczenia, że położenie zrobów wzglę
dem ściany wydobywczej ma istotny wpływ na wielkość koncentracji naprężeó poziomych w wy
robiskach przyścianowych. 

Sąsiedztwo zrobów wywoh1je powstanie zjawiska strefy "cienia naprężeniowego" [9] , [11]. Kon
cepcję drążenia wyrobisk w strefie "cienia naprężeniowego" stosuje się z powodzeniem w górnic
twie amerykańskim. Jest to skuteczny sposób poprawy stateczności obudowy górniczej. W rozwią
zaniu tym kierunek wybierania złoża powinien być tak zorientowany, aby front eksploatacyjny znaj
dował się w "cieniu naprężeniowym". 

W systemach ścianowych węgla kamiennego, które są stosowane w polskim górnictwie, chod
niki przyścianowe oraz chodniki odstawcze krzyżują się ze sobą pod kątem zbliżonym do prostego. 
Zgodnie z zasadami górnictwa kierunkowego, zapewnienie optymalnej lokalizacji jednego z wyro
bisk względem kierunku największej składowej naprężeó poziomych, spowoduje pogorszenie sta
teczności drugiego wyrobiska. Panuje pogląd, że korzystniej jest właściwie ukierunkować wyrobis
ka przyścianowe, niż chodniki odstawcze [5] , [10] , ponieważ problemy związane z naruszeniem sta
teczności wyrobisk przyścianowych są znacznie tmdniejsze do usunięcia, niż w innych wyrobis
kach. Dlatego bardzo ważna jest właściwa prognoza koncentracji wzmożonych naprężet'l poziomych 
w wyrobiskach przyścianowych. 

Problemy utrzymania stateczności wyrobisk górniczych w strefie działania wzmożonych naprę
żeń poziomych nie zostały ciągle w pełni rozpoznane i rozwiązane. Prace badawcze powinny zmie
rzać do znalezienia optymalnego sposobu prognozowania wielkości wpływu poziomych napręże1'1 
tektonicznych na obudowę górniczą i skutecznego zabezpieczania wyrobisk kopalnianych. 
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Analysis o f Longwalls Stability in the Light o f 
Horizontal Stress Field at Coal Mines 

The paper presents the problems o f maximum horizontal stress at coal min es. It describes the pro
blems o f protection o f longwall stability in the light o f horizontal stress field at American coal mi
nes. Horizontal stress concentration was estimated by the AHSM program. 1t was made for two va
riants o f strike face and two variants o f rise face . Optimum direction o f working was outlined. 
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Komputerowo wspomagane badanie operacji montażu 
maszyn górniczych w trybie partycypacyjnym 

Teodor Winkler, Dariusz Michalak 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: Specyfika maszyn górniczych wchodzących w skład systemu ścianowego, wyni
ka z faktu, że ich montaż końcowy wykonywany jest pod ziemią. Ponadto ze względu na metody 
eksploatacji złóż węgla, maszyny te są okresowo demontowane i ponownie montowane, w miarę 
jak wyczerpywane są jedne pokłady i udostępniane są następne. Montaż przeprowadzany w wa
runkach fabrycznych różni się znacznie od montażu pod ziemią. Z uwagi na warunki górniczo
geologiczne ta sama maszyna w tej samej kopalni może być montowana i demontowana w różnych 
warunkach. Badanie operacji montażu można przeprowadzać w trybie partycypacyjnym we wczes
nych fazach projektowania. Formą komunikacji pomiędzy projektantem i użytkownikiem w trybie 
partycypacyjnym jest wirtualne prototypowanie operacji montażu /demontażu, w różnych fazach 
cyklu życia maszyn górniczych. 

OPERACJE MONTAŻOWE W CYKLU ŻYCIA MASZYNY GÓRNICZEJ 

W procesie technologicznym budowy maszyny pierwszy montaż obiektu odbywa się w wytwórni, 
w specjalnie do tego przygotowanych wanmkach. Warunki panujące w podziemiach kopah1 różnią 
się znacznie od warunków panujących na powierzchni, co powoduje, że prace manualne wykony
wane są w wymuszonych pozycjach ciała wynikających z ograniczonej przestrzeni pracy. Czynniki 
wpływające na kształtowanie technologiczności dzielą się na dwie grupy: techniczne i naturalne. 
Stosowanie środków zapobiegawczych w postaci dodatkowych elementów ochraniających np. 
przed odpryskami skał, czy obwałami elementów skalnych z niezabezpieczonego stropu, jest pod
stawą prawidłowego wykonywania prac manualnych związanych z montażem/demontażem. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku sytuacji awaryjnej, gdy miejsce przeprowadzania naprawy jest 
przypadkowe. W przypadku zagrożenia wybuchem nie ma możliwości stosowania narzędzi bez 
wymaganych zezwoleń, wpływa to bezpośrednio na sposób wykonywania pracy. W przypadku 
innych zagrożeń naturalnych o charakterze losowym, jedynie poprzez stosowanie przepisów BHP 
można minimalizować skutki ich wystąpienia . Możliwość wystąpienia omawianych zagrożeń 
wpływa na możliwość doprowadzenia mediów (elektryczność, sprężone powietrze), warunkuje 
konieczne do wykonania prace przygotowawcze (komory montażowe) oraz stosowane narzędzia 
i pomoce. w przypadku maszyn górniczych z uwagi na duże masy i gabaryty podzespołów maszyn, 
konieczne jest już na etapie projektowania określenie technologii montażu z uwzględnieniem 
kolejności dostarczania poszczególnych elementów maszyny na miejsce montażu. W przypadku 
kompleksu ścianowego zaburzenie prawidłowej kolejności dostarczenia elementów może powodo
wać duże przestoje związane z wyprowadzaniem elementów z wyrobiska i ponownym ich wpro
wadzaniem. Dodatkowo nieprawidłowo rozmieszczenie elementów wielkogabarytowych przezna
czonych do montażu może w przypadku nieprawidłowo i pośpiesznie wykonywanego transportu 
powodować uszkodzenia drobnych elementów maszyn. W przypadku montażu wykonywanego 
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w wanmkach hali fabrycznej kolejność dostarczenia elementów na miejsce montażu nie ma zna
czącego wpływu na montaż, z uwagi na dostępność środków transportu. Na rys. l. pokazano zesta
wienie elementów przygotowanych do montażu w warunkach rzeczywistych- a), oraz elementy 
przygotowane do montażu na hali produkcyjnej -b). 

Rys. l. Rozmieszczenie zespołów kombajnu ścianowego do montażu: a) w warunkach rzeczywistych, 
b) w warunkach wytwómi 
Fig. l. Arrangement ofthe longwall shearer parts ready for assembling: a) in real conditions. b) in a factory 

Warunki wykonywania czynności montażu/demontażu zmieniają się wraz z kolejnymi etapami 
cyklu eksploatacji maszyny. Eksploatację maszyny górniczej w aspekcie utrzymania ruchu można 
podziel ić na: pierwszy montaż, naprawy planowe, naprawy awaryjne oraz dyslokacja maszyny 
do innego wyrobiska. Każdy z wymienionych etapów w specyficzny sposób kształtuje sposób 
wykonywania operacji montażu. W przypadku operacji związanych z pierwszym montażem można 
postawić następującą tezę: każdy kolejny etap montażu kompleksu ścianowego zmniejsza wielkość 
przestrzeni roboczej dostępnej na potrzeby dalszych prac. Na rys. 2 przedstawiono kolejne etapy 
montażu kompleksu ścianowego. 

Naprawy planowe to wszelkiego rodzaju czynności, których czas i miejsce wystąpienia są prze
widywane zgodnie z harmonogramem zawartym w instrukcji użytkowania obiektu technicznego. 
Do tej grupy czynności można też zaliczyć przeglądy okresowe. Na potrzeby napraw planowanych 
i przeglądów możliwe jest przygotowanie miejsca pracy w postaci komory montażowej, która 
umożliwia dostęp do maszyny od strony ociosu węglowego, co w normalnej eksploatacji jest zabro
nione. Z uwagi na częstotliwość wykonywania np. przeglądów codziennych, konieczne jest takie 
umiejscowienie rozważanych elementów aby dostęp do wskaźników, pokryw itp . nie wymagał 
budowania dodatkowych zabezpieczeń, gdyż przy dużej częstotliwości wykonywania ogranicza 
to funkcjonalność maszyny a przy nie fachowej i pośpiesznej obsłudze wpływa na bezpieczeństwo 
pracy. 

Czynności montażu/demontażu związane z naprawami awaryjnymi charakteryzuje nieprzewi
dywalność czasu i miejsca wystąpienia. W omówionych wcześniej przypadkach wykonywania 
można w ograniczony sposób wpływać na przestrzeń roboczą. Naprawy awaryjne i czynności 
z nimi związane wykonywane są najczęściej w miejscu ich wystąpienia, w przypadku gdy zmiana 
położenia kombajn w ścianie jest niemożliwa. 
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Rys. 2. Montaż kompleksu ścianowego: a) początkowe wyrobisko chodnikowe. b) przestrze11 po wprowadze
niu sekcji obudowy zmechanizowanej, c) wprowadzenie przenośnika ścianowego, d) montaż kombajnu ścia
nowego. 
Fig. 2. Assembly of the longwall system: a) initial roadway, b) space after installation of powered roof sup
port, c) installation of AFC, d) assembly ofthe longwall shearer 

Dyslokacja maszyny do innego wyrobiska, jest to cykl charakterystyczny dla maszyn górni
czych, które po skończonej eksploatacji przenoszone są do nowych wyrobisk. Podczas demontażu 
związanego z przemieszczaniem maszyny napotyka się szereg problemów wynikających z trud
nych warunków eksploatacji (zapiekanie, zacieranie połączeń, korozja) elementów maszyn wsku
tek niekorzystnego działania wody, pyłu skalnego i węglowego. 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na kształtowanie operacji montażu maszyn górni
czych jest środowisko pracy i ograniczenia w nim panujące, dlatego też konieczne jest pozyskiwa
nie wiedzy eksploatacyjnej od użytkowników maszyn. Konieczne jest poznanie stosowanych 
w zakładach górniczych technologii montażu, opisywanych w instrukcjach uwzględniających spe
cyfikę danej kopalni, wysokość pokładu nachylenie spągu, istniejące zagrożenia naturalne, zagro
żenia wybuchem metanu oraz zagrożenia związane z warunkami górniczo geologicznymi. Wymie
nione czynniki naturalne i techniczne nie zawsze są dostatecznie brane pod uwagę podczas procesu 
projektowania. W większości przypadków pierwsze wrażenie ekipy montującej nowe rozwiązania 
konstrukcyjne dostarczają bodźców do modyfikacji konstrukcji. Dlatego celowym wydaje się za
angażowanie do procesu projektowania użytkowników końcowych. Możliwość aktywnego uczest
nictwa użytkowników (ślusarzy, górników- praktyków) w kształtowaniu konstrukcji w aspekcie 
montażu, pozwoli uwzględnić ich uwagi i wytyczne zanim produkt zostanie wytworzony. 
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ZAŁOŻENIA METODY BADANIA OPERACJI MONTAŻU MASZYN GÓRNICZYCH 

Schemat blokowy na rys .3 przedstawia koncepcję metody. 
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Rys.3. Schemat metody badania technologiczności maszyn górniczych w aspekcie montażu 
Fig. 3. Diagram ofthe method for testing the technological ability ofmining machines in the aspect ofassem
bly process 

Konstmktor na podstawie własnej wiedzy projektowej i eksploatacyjnej tworzy wstępny scena
riusz montażu projektowanej maszyny/zespołu w wamnkach kopalnianych. Pornocą są rejestracje 
wideo operacji montażu/demontażu realizowanych pod ziemią w odniesieniu do już istniejących 
maszyn. Scenariusz ten jest następnie analizowany podczas sesji badania technologiczności w try
bie partycypacyjnym przez zespół specjalistów z wytwórni i z kopalni . W wyniku tych badań pow
staje uszczegółowiony scenariusz montażu zawierający zalecaną kolejność czynności i propozycję 
ewentualnych zmian cech konstmkcyjnych. Następnie według tego scenariusza prowadzone jest 
wirtualne prototypowanie operacji montażu w świetle obranego układu kryteriów. Wirtualne proto
typowanie realizowane jest w wyspecjalizowanym środowisku programowym. Obydwa scenariu
sze realizowane są w wirtualnym środowisku pracy będącym odwzorowaniem warunków panują
cych pod ziemią. W środowisku tym, specjaliści z grona użytkowników obok maszyn umieszczają 
modele cech antropotechnicznych osób biorących udział w montażu. Uwzględniając przy tym spe
cyfikę danego wyrobiska. Ukształtowane przez nich wirtualne środowisko pracy jest przekazywane 
do specjalistycznych programów, w których wykonywane są szczegółowe analizy. 
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BADANIE TECHNOLOGICZNOŚCI W TRYBIE P ARTYCYP ACYJNYM 

Uczestnikami procesu badania operacji montażu maszyn gómiczych są: 
konstmktor; 
technolog w wytwómi; 
użytkownik końcowy w kopalni. 
Rola konstmktora polega na: doborze cech konstmkcyjnych oraz zapisie cech konstmkcyjnych 

w formie modeli geometrycznych. W gestii technologa znajduje się znajomość możliwości wytwór
czych, narzędzi i pomocy oraz technologii montażu. Udział użytkownika opiera się na znajomości: 
rzeczywistego środowiska pracy (ograniczenia i zagrożenia), stosowanych technologii montażu 
w kopalni, dostępnych narzędzi i pomocy i przepisów gómiczych. 

Współpraca tych specjalistów w jednym miejscu i w tym samym czasie jest utrudniona. W skraj
nym przypadku każdy z nich przebywa w innym miejscu: w biurze inżynierskim (ośrodku badawczo
rozwojowym), wytwómi, kopalni. Miejscem spotkania może być przestrzeń wirtualna (wirtualne 
środowisko pracy), zaś uczestnictwo we wspólnych badaniach można oprzeć na partycypacyjnym 
trybie projektowania. W podejściu partycypacyjnym zaangażowanie odbiorcy w projekt jest zrów
noważone, w stopniu umożliwiającymjego znaczny wpływ na kształtowanie projektu bez koniecz
ności poznawania szczegółów warsztatu projektowego, za które odpowiedzialny jest projektant 
i pozostali uczestnicy biorący udział w sesji. Zastosowanie metody projektowania partycypacyjue
go wymaga wcześniejszego przygotowania wszystkich uczestników. 

Forma realizacji sesji metody partycypacyjnego trybu projektowania może być różna w zależ
ności od dostępnej infrastruktury informatycznej oraz rzeczywistych odległości jakie dzielą zainte
resowane strony. Najprostszym sposobem realizacji metody badania technologiczności w aspekcie 
montażu jest zorganizowanie spotkania bezpośredniego z wykorzystaniem rzutnika multimedialne
go, rys. 4.a. W przypadku gdy odległość stanowi barierę z uwagi na koszty związane z transportem 
kilku osób preferowana jest forma kontaktu mieszana (spotkanie bezpośrednie połączone z sesją 
intemetową, patrz rys. 4.b. lub spotkanie zorganizowane całkowicie na platformie internetowej -
rys. 4.c. 

W przypadku wspólnego uczestnictwa w projektowaniu powitmy być spełnione takie wymaga
nia jak motywacja, kompetencja, dobra wymiana informacji, dobrowolność oraz jednoznaczność 
stawianych celów, są to wytyczne ogólne jednak powinny stanowić podstawę wybom formy reali
zacji sesji partycypacyjnych [l]. 

a) 

Rys. 4. Formy realizacji partycypacyjnego trybu projektowania a) spotkanie bezpośrednie, b) spotkanie bez
pośrednie połączone z platformą internetową, c) spotkanie na platformie intemetowej 
Fig. 4. Forms o f realization o f the participating mode of designing: a) close meeting, b) close meeting con
nected with the Internet platform, c) meeting on the Internet platform. 
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KRYTERIA STOSOWANE W WIRTUALNYM PROTOTYPOWANIU OPERACJI MONTAŻU 
IDEMONTAŻU 

Wirtualne prototypowanie operacji montażu/demontażu stanowi podstawę do oceny tego procesu. 
Podstawą oceny są kryteria, które w sposób uporządkowany określają wymagania i ograniczenia. 
Procesy montażu demontażu prototypcwane są w świetle następujących kryteriów: 

wykonalności operacj i montażu, 

bezpiecze!'Jstwa, 
ergonomii. 
Kryterium v.;ykonalno.\:ci operacji montażu - w ocenie wykonalności operacji montażu należy 

brać pod uwagę czynniki związane z pracą w ograniczonych przestrzeniach i na nachylonych pod
łożach. Praca w ograniczonych przestrzeniach wpływa na dostęp do istotnych elementów maszyny 
i możliwość manewrowania montowanymi elementami. Nachylone podłoże występuje w kopalni 
w różnym stopniu na każdej ścianie wydobywczej. W przypadku wykonywania operacji montażu 
na pochylonym podłożu, w wyniku działania siły grawitacji elementy montowane w sposób natu
ralny ukosują się względem korpusów osadzonych na podłożu. Nachylone podłoże wymusza 
konieczność stosowania dodatkowego sprzętu wspomagającego, a co za tym idzie konieczność 
opracowanie dodatkowych uchwytów pomocniczych i haków. Wymienione czynniki wpływają na 
możliwość wywarcia siły . Stosowane narzędzia pomocnicze w postaci kluczy dynamometrycznych 
czy innych narzędzi specjalnych wymagają określonej przestrzeni do praw idłowego mocowania 
i działania. 

Kryterium bezpieczeństwa -- w obrębie kryterium bezpieczeństwa mieszczą się czynniki zwią
zane ze statecznością maszyn podczas montażu i statecznością zespołów. Kryterium stateczności 
powinno być analizowane nie tylko gdy maszyna jest kompletna i w pełni zmontowana, ale rów
nież w trakcie operacji montażu, gdy demontaż poszczególnych elementów może wpływać na stan 
równowagi obiektu. Analiza stanu równowagi podczas procesu montażu, pozwala wskazać na eta
py potencjalnie niebezpieczne. Identyfikacja tych stanów umożliwia zastosowanie środków zarad
czych w postaci zmian konstrukcyjnych lub zastosowanie odpowiednich zapisów w dokumentacji 
techniczno-ruchowej obiektu. Stateczność zespołów będących przedmiotem montażu jest czynni
kiem szczególnie istotnym przy badaniu maszyn wielkogabarytowych, gdzie montowane elementy 
charakteryzują się dużą masą i gabarytami [2]. Spełnianie wymogów bezpieczeństwa dla maszyn 
stosowanych w warunkach atmosfery wybuchowej jaka może wystąpić w warunkach górniczych 
jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia maszyny do eksploatacji Wiąże się z tym: 
a) identyfikacja czynności potencjalnie niebezpiecznych- analiza retrospektywna sytuacji wypad
kowych związanych z wykonywaniem czynności o zbliżonym charakterze, 
b) określenie możliwych do zastosowania środków zapobiegawczych - w przypadku zidentyfiko
wanych czynników niebezpiecznych koniecznajest analiza norm i zapisów dopuszczających stoso
wanie ewentualnych środków zapobiegawczych. 

Kryterium ergonomiczne- w obrębie tego kryterium mieści się rozpat1ywanie takich czynników 
jak pola widzenia, możliwość oświetlenia miejsca pracy czy zasięgi kOI1czyn. Wykonywanie opera
cji montażu demontażu wiąże się z pracami manualnymi w miejscach trudnodostępnych. Na rys. 5 
pokazano symulację dostępu do wnętrza komory silnika elektJycznego umiejscowionego w ramie
niu kombajnu ścianowego. Analiza ergonomiczna i biomechaniczna, daje pełen obraz możliwych 
do zastosowania narzędzi oraz ograniczeń z tym związanych. 

Wirtualne prototypowanie czynności manualnych przeprowadzane jest z wykorzystaniem 
parametrycznego modelu człowieka umożliwiającego przeprowadzanie analiz biomechanicznych 
i ergonomicznych. Wytyczne opracowane podczas analiz ergonomicznych nie zredukują ilości 
czynności koniecznych do wykonania, mogąjednak wskazywać czynności potencjalnie ryzykowne 
[3]. 
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Rys. 5. Analizy ergonomiczne przy wykonywaniu operacji montażu w obręb ie komory silnika elekttycznego 
umieszczonego w ramieniu kombajnu ścianowego, a) analiza zasi~gów, b) możliwość oświetlenia miejsca 
pracy. 
Fig. 5. Ergonomie analyses during assembly operation in the area of electric motor chamber installed in the 
longwall shearer arm: a) analysis ofthe range, b) possibility oflightening ofthe warkplace 

Narzędzia wspomagające badanie technologiczności montażu w trybie partycypacyjnym opie
rają się o komputery klasy PC, nie przewiduje się stosowania dodatkowych elementów wyposaże
nia. Przyjmując założenie iż wiiiualna rzeczywistość charakteryzuje się zdolnością zapewnienia 
immersyjności i interaktywności w jednym środowisku , to założenia te spełniają wszystkie progra
my typu CAD, oraz specjalistyczne środowiska przeznaczone do wizualizacji takie jak 3D Studio 
MAX. Ograniczeniem w tym przypadku jest dostępność do aplikacji, które wynika z komercyjnego 
charakteru systemów oraz konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej, koniecznej do obsługi 
tych systemów. Metoda badania operacji montażu opiera się na synergii dostępnych u wszystkich 
uczestników partycypacyjnego trybu projektowania narzędzi, poprzez prezentowanie ich działania 
większej liczbie osób (nie tylko osobie, która aktualnie projektuje lub wykonuje analizy np. ergo
nomiczne). Takie podejście pozwala uzyskiwać odpowiedzi na pojawiające się pytania 'na gorąco' 
i od razu konsultować je z odbiorcą. Badanie technologiczności montażu w trybie partycypacyj
nym opiera się na dwóch filarach: reprezentacji rzeczywistego środowiska pracy za pomocą wirtu
alnej rzeczywistości oraz weryfikacji propozycji konstrukcyjnych zgodnie z opracowanym scena
riuszem badania. 

PODSUMOW ANIE 

Obecnie większość kopah'l zrzeszonych w ramach kompanii i spółek węglowych posiada zcentra
lizowaną obsługę infrastruktury informatycznej i sieciowej . Centrale spółek węglowych wdrażają 
rozwiązania informatyczne i określają standardy bezpiecze{J.stwa stosowane w podległych zakła
dach. Uwarunkowania technologii intemetowej można podzielić na ograniczenia funkcjonalne 
i organizacyjne. 

Uwarunkowania i ograniczenia organizacyjne - ograniczenia w stosowaniu metody partycypa
cyjnej ' ynikają ze stosowanych reguły zabezpiecze1'1 sieciowych, które w ramach lokalnej sieci 
komputerowej (np. w ramach zakładu górniczego) ograniczają możliwość swobodnego dostępu 
do sieci Internet oraz instalowania dodatkowego oprogramowania. Przygotowanie stanowiska dla 
uczestników sesji pa1tycypacyjnych wymaga uzyskania zgody na możliwość zestawienia środowis-
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ka komputerowego wymaganego do przeprowadzenia sesji. Z uwagi na rozproszone środowisko 
ekspertów (nawet w ramach jednego zakładu) konieczne jest uruchomienie kilku odpowiednio 
skonfigurowanych stanowisk komputerowych. Zaopatrzenie ekspertów w komputery z zainstalo
wanym oprogramowaniem umożliwia poszerzenie grona specjalistów lub dobór uczestników 
w zależności od ich dostępności w danej chwili. 

Uwanmkowania i ograniczeniafunkcjonalne-możliwość przeprowadzenia sesji partycypacyj
nych uwarunkowana jest szeregiem wymagań w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego. 
Uczestnictwo w sesjach wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania stałego dostępu do Inter
netu, ale także posiadaniem konfiguracji sprzętowej umożliwiającej uruchomienie interaktywnych 
symulacji, czy przeglądanie modeli 3D, które są nieodłącznym elementem badań partycypacyj
nych. Stosowane obecnie komputery biurowe, skonfigurowane są głównie na potrzeby edycji teks
tu, co w skrajnych przypadkach oznacza brak karty graficznej . Warunkiem prawidłowego działania 
aplikacji internetowych oraz działania interaktywnych aplikacji jest konieczność posiadania odpo
wiednio skonfigurowanego stanowiska komputerowego. Podstawowym elementem wpływającym 
na płynność przebiegu sesji jest przepustowość łączy internetowych. W przypadku łącza stałego 
o parametrach l O MB i t/s możliwe jest przeprowadzenie sesj i głosowej, wraz z udostępnianiem 
zdalnego pulpitu. Pozwala to na przeprowadzenie pełnej sesji partycypacyjnego projektowania 
z zastosowaniem wszystkich technik multimedialnych. 

Wirtualne prototypowanie operacji montażu/demontażu maszyn górniczych wpływa na dobór 
cech konstrukcyjnych oraz na metody stosowane w utrzymaniu ruchu maszyn górniczych, przez 
co poszerza zarówno wiedzę projektowa, jak i eksploatacyjną. 

Proponowana metoda ma również pewne ograniczenia: 
brak gotowości ze strony potencjalnych uczestników partycypacyjnego trybu projektowania 
do podjęcia współpracy; 
obowiązujące zasady zabezpieczeń sieci komputerowych wewnątrz organizacji, do których 
należą uczestnicy partycypacyjnego trybu projektowania; 
ograniczenia w prędkości przesyłu informacji o charakterze graficznym w czasie rzeczywistym, 
w sieciach komputerowych; 
konieczność ujawnienia nowych rozwiązań konstrukcyjnych uczestnikom sesji partycypacyjue
go projektowania spoza wytwórni; 
niechęć ze strony użytkowników maszyn górniczych do ujawniania wszystkich czynników 
powodujących wydłużenie czasu operacji montażu/demontażu. 
Przedstawiona metoda powinna być stosowana już we wczesnych fazach procesu projektowo

konstrukcyjnego, gdyż jej stosowanie prowadzi często do zmian konstrukcyjnych, które tym trud
niej wprowadzić im bardziej zaawansowany jest proces projektowo-konstrukcyjny. 
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Computer Aided Testing of Assembling Operation 
ofMining Machines Carried Out in Participating Mode 

Specification o f the mining machin es, w hi ch are part o f the longwall system, results from the fact 
that their finał assembly is realized underground. Besides, depending on the coal mining method, the 
machines are periodically disassembled and assembled again, when one coal seams are mined out 
and new one are opened for mining. The assembly process carried out in a factory significantly dif
fers from the assembly carried out underground. Due to mining and geological conditions the same 
machine in the same min e can be assembled and disassembled in different conditions. Testing o f as
sembly operations can be carried out at early stages of designing process in the participating mode. 
The virtual prototyping o f assembly/disassembly operations at different stages o f the mining machi
ne's life is the form of communication between designers and users. 
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Szkola Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Mechanizacja, automatyzacja i wizualizacja procesów 
eksploatacyjnych węgla kamiennego w parceli F pokład 209 
w KWK "Ziemowit" (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) 

Piotr Niełacny, Mirosław Janik, Jerzy Domagała, JerzyKuska 
Kompania Węglowa S.A. KWK ,.Ziemowit" 

STRESZCZENIE: W artykule opisano rozwój uzbrojenia technicznego ścian w zakresie sprzętu 
eksploatacyjnego w KWK "ZIEMOWIT" na przykładzie parceli F w pokładzie 209 na poziomie 650. 
Szczególną uwagę zwrócono na szeroko rozumiane kompleksy ścianowe i wizualizację procesów 
produkcyjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: KWK "Ziemowit", wysokowydajny kompleks wydobywczy, wizualizacja 
procesów produkcyjnych 

l. CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSU ŚCIANOWEGO ŚCIAN 901 ORAZ 902 

Na początku lat 90. udostępniono parcelę F pokładu 209 na poziomie 650 m. 
Pokład 209 w tym rejonie charakteryzuje się następującymi parametrami górniczo-geologicznymi: 

- grubość: 3,9-;-4,5 m; 
- nachylenie poprzeczne i podłużne : od 2° do 6°; 

wytrzymałość na ściskanie węgla : od 22,3 do 35 MPa. 

Uwzględniając warunki lokalne oraz konieczność nawiązania się do istniejącej infrastruktury 
związanej z transportem urobku i materiałów, zaprojektowano rozcinkę tej partii pokładu umożliwia

jącąjego wyeksploatowanie na całą grubość sześcioma ścianami o dhtgościach od 185 do 250m 
i wybiegach około 2400 m. Należy zaznaczyć, że pokład 209 w bloku pierwszym, tj. G był eksplo
atowany metodą wybierania dwiema warstwami z zawałem stropu. 

Przeanalizowano dostępne w owym czasie na polskim rynku kompleksy ścianowe. Dostępne 
były przenośniki zgrzebłowe ścianowe o szerokościach wewnętrznych rynien do 850 mm z wysy
pem bocznym (rozdzielność przenośnika zgrzebłowego podścianowego względem płyty podnapę

dowej przenośnika zgrzebłowego ścianowego) i z wysypem krzyżowym (przenośnik zgrzebłowy 
podścianowy zintegrowany z płytą przenośnika zgrzebłowego ścianowego). Nowością były sekcje 
chodnikowe współpracujące tylko z przenośnikami zgrzebłowymi ścianowymi z wysypem krzyżo
wym. Zastosowanie sekcji chodnikowych miało na celu poprawę bezpieczel'tstwa pracowników 
obshtgi ściany. Zadaniem sekcj i chodnikowej było wzmocnien ie zabezpieczenia skrzyżowania ścia

ny i przekładka zintegrowanego przenośnika podścianowego wraz z napędem głównym (wysypo
wym) przenośnika zgrzebłowego ścianowego. Praca przenośnika ścianowego z wysypem bocznym 
w układzie rozłącznym w owym czasie nastręczała wiele problemów, między innymi: 
- utrzymanie rygorów bezpieczet1stwa dla pracowników obsługi ściany w trakcie wykonywania 

przekładk i przenośnika podścianowego i rozdzielnego napędu przenośnika ścianowego jak 
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i w trakcie normalnej pracy przenośników (zabezpieczenie przenośnika podścianowego na od
cinku pomiędzy napędem przenośnika zgrzebłowego ścianowego a zwrotnią przenośnika pod
ścianowego przed "wpadnięciem" pracowników obsługi), 
kłopotliwa przekładka nadstawek na przenośniku podścianowym w trakcie przesuwania prze
nośnika ścianowego . 

8 :"' ... 2009 

Rys. l . Uproszczona mapa parceli F pokładu 209 
Figure l. Simplified map ofF plot, 209layer 

Pierwszą ścianę o numerze 90 l uruchomiono w lipcu 1997 roku. Mając powyższe na uwadze 
kompleks ścianowy ściany 90 l składał się z następujących urządzeń: 
a. Kombajn KOS-750 RW/2BP; moc całkowita 835kW, produkcji F AMUR S.A., 
b. PZS Olinik-298/800 BP; moc całkowita 3x315/105kW, produkcji FM OLINIK S.A., 
c. PZP Olinik 1024 (most sztywny); moc całkowita 2 x 160kW, produkcji FM OLINIK S.A., 
d. Obudowa zmechanizowana PIOMA 22/46-POz o podporności roboczej do l MPa, produkcji 

PIOMA S.A., 
e. Sekcję chodnikową Glinik-23/38-Pz z urządzeniem przekładkowyru typu "Matylda"- produkcji 

FM OLINIK S.A. 

Podczas eksploatacj i ściany 901 z wymienionym wyposażeniem wystąpiły następujące problemy: 
a. Duża awaryjność kombajnu powodowami między innymi posadowieniem wysokiego kombajnu 

na zbyt wąskim przenośniku, co przy bardzo niekorzystnym rozkładzie sił działających od orga
nów urabiających na węzły prowadzące kombajn, powodowało "obrywanie" mocowania jednos
tek napędowych kombajnu, wyrywanie prowadnic kombajnu z drabinek Eicotrack. 

b. Duża awaryjność układu elektrohydraulicznego kombajnu, kłopoty z utrzymaniem w pełnej 
sprawności jego układu automatyki posuwu. 

c. Wyraźny deficyt zainstalowanej mocy w kombajnie, szczególnie w ramionach kombajnu. 
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d. Dużą awaryjność hydrauliki sterowniczej sekcji- zastosowanie tradycyjnego ręcznego 18-funk
cyjnego sterowania przyległego wymagało prowadzenia bardzo dużej ilości węży z sekcj i do sek
cji. Przy występującej degradacji węży i złączek w bardzo agresywnym środowisku występu
jącym w tej ścianie, węże i złączki ulegały uszkodzeniom podczas przekładki obudowy. Zapew
nienie z tej ściany wydobycia na poziomie 5000 tonidobę wymagało dużego zaangażowania sił 

i środków ze strony służb technicznych kopalni. 
e. Zabudowanie stojaków o średnicach wewnętrznych $360 mm w spągnicach sekcji o podziałce 

l ,5m konstrukcyjnie wymusiło zastosowanie szerokich spągnic porównywalnych z szerokością 
stropnicy, co powodowało klinowanie się przesuwanej sekcji względem sekcji sąsiadujących 
z przesuwaną (zrywanie osłon bocznych stropnicy, uszkodzenia belek układów przesuwnych), 

f Kłopoty z utrzymaniem sprawności technicznej rozbudowanych (5 siłowników) osłon czoła ściany. 
g. Powstawanie zatorów na przenośniku zgrzebłowym ściany, spowodowane odspajaniem się dużych 

brył węgla (przenośnik o szerokości wewnętrznej rynny 800 mm jest za wąski do ściany wysokiej). 
h. Częste i uciążliwe przekładki stacji transformatorowych zasilających kompleks ścianowy, utrzy

mywanie rozbudowanej sieci przewodów i kabli zasilających (utrzymywanie wiązek równoleg
łych). Utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji zasilającej kompleks wymagało 
zatrudnienia zwiększonej ilości elektromonterów w porównaniu do innych ścian wydobywczych. 

Doświadczenia zdobyte z eksploatacji ściany 901 zaowocowały następującymi zmianami wpro-
wadzonymi do wyposażenia ściany 902 tj.: 
a. Zmodernizowano kombajn KGS-750 RW/2BP, 
b. Zastosowano PZS- Rybnik-330/11 00 BP o mocy całkow it ej 3x 400 kW, produkcji RFM 

Ryfama S.A., 
c. Wyposażono obudowę zmechanizowaną PIOMA 22/46-POz 18 funkcyjne sterowanie pilotowe 

firmy Tiefenbach, 
d. Zwiększono w PZP Glinik 1024 prędkość łańcucha z wartości 1,4 do 1,6 m/s. 

Przeprowadzone zmiany w wyposażeniu nie w pełni spełniły oczekiwania kopalni. Zastosowa
nie szerszego przenośnika zmniejszyło awaryjność kombajnu spowodowaną niekorzystnym rozkła
dem sił, lecz napęd hydrauliczny kombajnu pomimo zastosowania pompy typu Volvo był w dal
szym ciągu awaryjny. Na przenośniku ścianowym w dalszym ciągu powstawały zatory w rejonie 
napędu wysypowego wykonanego w wersji "krzyżowej" . Ponadto uwidoczniła się, ze względu na 
postępujące zużycie oraz wysoki stopień rozbudowania (zespół osłon składał się z 3 części i stero
wany był 5 siłownikami), duża awaryjność zespołu osłon czoła ściany. 

Wystąpiły również problemy z prowadzeniem sekcji chodnikowej z uwagi na powiększające się 
luzy w głównych połączeniach sworzniowych. 

2. KONFIGURACJA MASZYN DO ŚCIANY 903, 903a 

Mając na uwadze doświadczenia eksploatacyjne i postęp techniczny w zakresie rozwoju napędu 
kombajnów elektrycznych, w których napęd posuwu real izowany jest silnikami elektrycznymi 
asynchronicznymi zasilanymi przez przemiennik częstotliwości zabudowany bezpośrednio na 
konstrukcji samonośnej kombajnu oraz rozwój w zakresie mobilnych urządzeń przekładkowych , 

podjęto kroki w celu uzbrojenia ściany 903 w maszyny i urządzenia zapewniające wydobycie dobo
we około lO tys . ton na dobę. Powyższe cele osiągnięto minimalizując nakłady inwestycyjne. 

Głęboka analiza techniczno-ekonomiczna nakreśliła następujące kierunki do wyposażenia me
chanicznego ściany 903, której eksploatację rozpoczęto we wrześniu 2004 roku: 
a. Wprowadzono kombajn z napędem elektrycznym posuwu o mocach silników w ramionach 

kombajnu 2x500 kW, zasilany napięciem 3,3kV. 
b. Wprowadzono wizualizację pracy kombajnu na powierzchni kopalni. 
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Kombajn ścianowy wyposażono w rozbudowany układ diagnostyki obejmujący między innymi 
pomiar obciążeń silników kombajnu, pomiar ciśnień w obwodach hydraulicznych kombajnu, 
pomiar prędkości kombajnu w odniesieniu do prędkości zadanej, pomiar temperatur oleju prze
kładni, uzwojei1 transformatora, radiatora rezystorów hamowania, silników organu, pomiar rezy
stancji izolacji obwodu 440V. Całość informacji udostępniono na monitorze pulpitu operator
skiego kombajnu a przy pomocy systemu monitorowania przekazywano jednocześnie do stano
wiska na powierzchni kopalni. Stanowisko powierzchniowe wyposażone zostało w komputer 
z oprogramowaniem wizualizacyjnym. Oprogramowanie umożliwiało: 

gromadzenie danych przekazywanych ze sterowników nadzorowanych maszyn za pomocą 
modemów telefonicznych, 
wizualizacja danych w czasie rzeczywistym, 
archiwizacja danych, 
wizualizacja danych w wybranym okresie czasu, 
analiza danych, 
wykonanie wydruków interesujących użytkownika zmian wielkości kontrolowanych w wy
znaczonym okresie czasu. 

Tak złożony układ wizualizacji wykazał się przydatnością przy prowadzonej eksploatacji ścia
nami 903 i 903a. Był on szczególnie pomocny w początkowym okresie eksploatacji pomagając 
dobrać nastawy układów regulacji kombajnu do warunków istniejących w ścianie oraz szybko 
diagnozować nieprawidłowościami w jego pracy zgłaszane przez obsługę kombajnu. W dalszej 
eksploatacji stanowił on ważne narzędzie diagnostyczne pozwalające na ocenę pracy kombajnu, 
porównanie interesujących w danym czasie parametrów charakteryzujących jego pracę z pomia
rami archiwalnymi, szybszą lokalizację uszkodzenie w przypadku awarii kombajnu. 

c. Zabudowa aparatury elektrycznej i innych urządzeń mechanicznych na podwieszonych paletach 
nad przenośnikiem taśmowym i przed wysypem przenośn ika podścianowego, przesuwanych 
po podwieszonym torze jezdnym urządzeniem hydraulicznym. Powyższe miało na celu odciąże
nie przenośnika podścianowego, 
Przez zastosowanie napięcia 3,3kV znmiejszono ilości stacji transformatorowych zabudowanych 
na wybiegu ściany, które należy cyklicznie przekładać wraz z postępem ściany . 

d. Wykonano niezbędnąmodernizację sekcji PIOMA 22/46-POz obudowy zmechanizowanej. 
e. Zmodernizowano przenośnik zgrzebłowy ścianowy w węźle przekazania urobku na przenośnik 

podścianowy w celu poszerzenia gardzieli przekazu urobku z przenośnika ścianowego na pod
ścianowy i wprowadzono przegub w płaszczyźnie poziomej pomiędzy przenośnikami . Wydaj
ność szczytowa do 2500t/d przenośnika i jego bezawaryjna praca w ścianie 902 potwierdziły 
jego walory eksploatacyjne. 

f. Zastosowano mobilne urządzenie do przesuwania przenośnika podścianowego wraz z zintegro
wanym napędem przenośnika ścianowego. 

g. Zastosowano przenośnik podścianowy o konstrukcji zezwalającej na przesuwanie zintegrowa
nych przenośników. 

h. Maksymalne skrócono cyk przekładki przenośników zgrzebłowych jak i sekcji obudowy zme-
chanizowanej przez zastosowanie: 

w ścianie magistrali ciśnieniowej oraz spływowej typu HyPres wykonanej z rur stalowych 
o czynnych średnicach przepływu ~50mm z wyprowadzonymi węzłami zasilania obudowy 
zmechanizowanej co 12-ta sekcja. Producentem rur jest firma HAMACHER, 
na wybiegu ściany podwójnej magistrali ciśnieniowej wykonanej z mr stalowych ~49 i spły
wowej z rur stalowych ~80. 

W związku z powyższym do dalszej eksploatacji ze ściany 902 zakwalifikowano obudowę zme
chanizowaną i przenośnik ścianowy. Sekcję chodnikową typu GLINIK-23/38-Pz wycofano z dal
szej eksploatacji. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy po wycofaniu sekcji chodnikowej z eksplo-
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atacji, stanowiącej główny element systemu przekładki, należało zastąpić przenośnikiem przysto
sowanym do współpracy z urządzeniami przekładkowyroi nowej generacji i określić wymagane 
parametry techniczne niezbędne do odebrania urobku z przenośnika zgrzebłowego ścianowego. 
Konfiguracja przenośnika zgrzebłowego z urządzeniem przekładkowyro zostanie opisana w dalszej 
części niniejszego opracowania. 

Analiza pracy obudowy zmechanizowanej w dwóch poprzednich ścianach, uszkodzenia mecha
niczne osłon czoła ściany i belek układów przesuwnych i analiza pracy przenośnika zgrzebłowego 
ścianowego w poprzedniej ścianie wymusiły następujące zakresy ich modernizacji: 
a. Obudowa zmechanizowana: 

modernizowano osłony czoła ściany (konstrukcja osłony bardziej przy l egła do stropnicy
zwiększono prześwit pod stropnicą), 
zwiększono nośność belek układów przesuwnych w węzłach połączeniowych z rynnami 
przenośnika ścianowego, 

zastosowano magistralę ciśnieniową zasilającą i spływową o większych średnicach, 
zastosowano agregaty ciśnieniowe o sumarycznych wydajnościach minimalnych 560 l/min. 

Mobilność sekcji (niekorzystny stosunek szerokości spągnic do szerokości stropnic) nie popra
wiono ze względu na wysokie koszty modernizacji porównywalne do ceny zakupu nowej sekcji. 

b. Przenośnik zgrzebłowy ścianowy. 

Modernizacja układu "krzyżowego" połączenia kadłuba napędu głównego przenośnika ściano
wego ze zwrotnią przenośnika zgrzebłowego podścianowego na układ z wysypem bocznym 
była do zaakceptowania ze względu na pojawienie się nowej generacji urządzeń przekładko
wych przystosowanych do przekładki przenośników zintegrowanych. Zmodemizowany układ 
kadłuba napędu głównego przenośnika ścianowego na wysyp boczny zapewnił pracę obu prze
nośników w układzie zintegrowanym. Zalety rozwiązania układu pracy z bocznym wysypem 
w stosunku do układu "krzyżowego" połączenia: 

poszerzenie gardzieli przekazania urobku z przenośnika ścianowego na lylmy przenośnika 
podścianowego - zwiększenie powierzchni przesyłu urobku, 
przegubowe połączenie kadłuba napędu głównego ścianowego w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej z płytą podnapędową, łączącą oba przenośniki, eliminuje naprężenia w węzłach 
połączeniowych rynien przenośnika podścianowego występujące przy przekładce w ukła
dzie pracy "krzyżowym" przenośników. Układ krzyżowy pracy przenośników wymaga 
prostopadłości wyrobiska ścianowego względem wyrobiska podścianowego, 
zastosowanie mobilnych nowoczesnych urządzel'l przekładkowych, sekcja chodnikowa 
kosztowna w eksploatacji, była obligatoryjnie przypisana do przekładki przenośników 
o "krzyżowym" układzie pracy, 
w celu eliminacji zatorów na przenośniku ścianowym zabudowano w pobliżu przesypu 
na rynnie dołącznej kruszarkę ścianową typu KS-1 o mocy napędu kruszącego 85kW. 

c. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy. 

Dobierając przenośnik podścianowy przeanalizowano parametry urządzeń przekładkowych 
współpracujących z przenośnikami zgrzebłowymi, stosowane w polskim górnictwie węglowym. 
Założono wydajność szczytową przenośnika w granicach do 2000t/h. Ponadto przyjęto czynny 
przesuw przenośnika podścianowego wraz z napędem przenośnika ścianowego względem stacji 
zwrotnonajazdowej urządzenia przekładkawego min. 10mb. Powyższa długość przesuwu przenoś
ników zapewniła dobowe urabianie ściany w granicach l O tyś. ton bez wykonywania przekładki 
stacji zwrotno-najazdowej, pełniącej rolę prowadzenia trasy przenośnika podścianowego po jej 
segmentach, jak i rolę zwrotni przenośnika taśmowego poprzedzającego przenośnik zgrzebłowy 
podścianowy. Przekładkę stacji zwrotno-najazdowej wraz z operacją zwalniania i napinania pętlicy 
przenośnika taśmowego lub operację skrócenia taśmy o l O Om (długość pętlicy przenośnika taśmo
wego poprzedzającego przenośnik zgrzebłowy podścianowy wynosi SOm) realizuje się na zmianach 
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konserwacyjnych. Wyznaczono obliczeniowo minimalną wartość siły urządzenia przekładkowego, 
którą przyłożono (dwa siłowniki urządzenia przekładkowego) do przesunięcia przenośnika pod
ścianowego wraz z napędem przenośnika ścianowego wynoszącą min. 1600kN. Przesuw realizo
wany jest bez zwalniania łańcucha na przenośniku podścianowym. Innym czynnikiem mającym 
wpływ na skuteczność i pewność przekładki przenośników ma sposób rozparcia stacji zwrotno
najazdowej w trakcie przesuwania (przekładki) ww. przenośników. Miękki zawodniony spąg i łup
kowaty strop wymogły powzięcie decyzji o zastosowaniu w eksploatowanej ścianie przenośnika 
podścianowego budowy "elastycznej" tzn. układ rynien pomiędzy kruszarką a kadłubem wysypo
wym prowadzony jest na zasadzie "gąsienicy" po segmentach stacji zwrotnonajazdowej. Rynny 
przenośnika przy jego przekładce wprowadzane są na elementy stacji zwrotno-najazdowej przez 
dwa stopniowane w płaszczyźnie pionowej, pośrednie elementy naprowadzające. Natomiast prze
nośnik podścianowy po obu jego stronach na długości współpracującej ze stacją zwrotno-najazdo
wą posiada zabudowane prowadzenia ślizgowe. Rozwiązanie to pozwala rozłożyć równomiernie 
naciski na spąg od sumarycznych ciężarów segmentów stacji zwrotno-najazdowej i rynien przenoś
nika podścianowego, a tym samym wykorzystać siłę tarcia do wspomagania układu rozpierającego 
stacji zwrotno-najazdowej przy przekładce przenośników zgrzebłowych. 

Zastosowane w ścianie 903 urządzenie przekładkowe spełniało następujące wymagania: 
posiadało rozparcie pionowe stacji zwrotno-najazdowej zabudowane w rejonie jej połączenia 
z przenośnikiem taśmowym, 
posiadało korekcję pionową w segmentach każdego elementu stacji zwrotno-najazdowej, 
posiadało dodatkowe rozparcie poziome stacji zwrotno-najazdowej zabudowane w rejonie 
bębna zwrotnego taśmowego, 
posiadało dwa symetryczne względem taśmy urządzenia przekładowe o łącznej sile przekładki 
przenośników min. 1600kN, 
posiadało wyposażenie pierwszego segmentu (rejon połączenia z trasąprzenośnika taśmowego) 
w regulowane w płaszczyźnie pionowej w listwy zewnętrzne, służące do poprawnego wprowa
dzenia taśmy górnej ze stacji na krążniki trasy przenośnika taśmowego. 
Rozparcie pionowe stacji zwrotno-najazdowej w rejonie jej połączenia z przenośnikiem taśmo

wym wraz z zastosowaniem dodatkowego rozparcia poziomego w rejonie bębna zwrotnego taśmo
wego posiadało następujące zalety: 

przy przekładce przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z napędem przenośnika ściano
wego, rozparcie pionowe stabilizowało pierwszy segment stacji zwrotno-najazdowej względem 
trasy (taśmy) przenośnika taśmowego, segmenty były rozciągane i ustawiały się na zasadzie roz
ciąganego cięgna liniowo, 
rozparcie poziome zabudowane w rejonie roli zwrotnej (stacja zwrotna przenośnika taśmowego), 
wspomagało rozparcie pionowe z jednoczesną stabilizacją poziomą stacji zwrotno-najazdowej, 
siły (skrętnik) działały na końcowe segmenty stacji zwrotno-najazdowej przy przekładce zinte
growanych przenośników zgrzebłowych powodowały w przypadku nie stosowania rozparcia 
poziomego jej przemieszczanie w płaszczyźnie poziomej, czyli zejścia segmentów stacji zwrotno
najazdowej z osi trasy przenośnjka taśmowego, 
przy przekładce stacji zwrotno-najazdowej po uwolnieniu rozparcia pionowego i poziomego 
belka wsporcza kadłuba napędu przenośnika podścianowego wraz z rynnami trasy stanowiła 
prowadzenie segmentów stacji zwrotno-najazdowej, 
po wykonaniu całego cyklu przekładki stacji zwrotno-najazdowej możliwość wykonania osio
wania zwrotni do osi trasy przenośnika taśmowego rozparciem poziomym. 
Ściany 903 i 903a wybrano przy użyciu identycznego sprzętu. 
Parametry i czasy eksploatacji ścian 901, 902, 903 i 903a przedstawiono w poniżej zamieszczo

nej tabeli, która odzwierciedla wyniki eksploatacyjne poszczególnych kompleksów ścianowych. 
Wyjątek stanowi _tylko ściana 903a o krótkim wybiegu i krótkiej długości. 
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Tabela l. Parametry eksploatacyjne ścian 901+903 w parceli F pokłady 209 
T hl l E l . . f 90 l 903 l 11 . F l 209 l a e xp101tat10n parameters o to a ongwa s m plot, ayer 

Ilość wydobytych Średnie Wybieg Długość Wysokość 
Ściana Okres eksploatacji ton węgla wydobycie ściany ściany ściany 

(t) (t/doba) (m) (m) (m) 

901 09.05.1997 .+02.12.2000r. 2898218 4 358 2 300 244 do 4,6 

902 06.08.2001 .+ 6.04.2004r. 3 044 488 5 032 2400 222 do 4,5 

903 21.09.2004.+28.04.2006r. 2 564 998 6 840 2 375 185 do 4,5 

903a 08.09.2006.+ 9.12.2006r. 436 470 5 979 575 120 do4,5 

Analiza osiągniętych wyników wskazuje na ich stabilizację, polegającą na zmniejszaniu się 
różnicy pomiędzy osiągniętymi wynikami miesięcznymi a średnim wydobyciem ze ściany wraz 
ze zmianami w przyjętym usprzętowieniu rejonu wydobywczego. Średnie wydobycie miesięczne 
dla ściany 902 częściej niż dla ściany 901 osiągało 6000 t/d. Na tych ścianach nie uzyskano jednak 
stabilizacji wydobycia, co nie pozwoliło na osiągnięcie średniego wydobycia ze ściany na zadowa
lającym poziomie. Dopiero zmiany wprowadzone w usprzętowieniu ściany 903 zaowocowały wyni
kami sięgającymi powyżej 7000 t/d i stabilizacji średniego wydobycia miesięcznego w pobliżu 
tej wartości. 

3. KONFIGURACJA MASZYN DO ŚCIANY 904 

Zastosowane rozwiązania w kompleksie ścianowym dla ścian 903 i 903a pozwoliły osiągnąć szczy
towe wydobycie l O tyś ton na dobę, jednak był to kres możliwości tego kompleksu ze względu 
na powolny cykl przekładkawy sekcji obudowy zmechanizowanej typu PIOMA 22/46P0z. Zdoby
te doświadczenia pozwoliły wytyczyć nowe cele stawiane dla kompleksu ścianowego następnej 
zbrojonej ściany 904, które zobrazowano poniżej: 
a. Założenia ogólne: 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej ściany do 15 tys . ton na dobę . 

Dalsze prace zmniejszające awaryjność kompleksu ścianowego . 

Wprowadzenie napięcia 3,3 kV do zasilania nie tylko kombajnu ale także do zasilania silni
ków przenośników ścianowego i podścianowego . Możliwość zabudowy stacji transformato
rowych na wlocie chodnika podścianowe go. 
Ograniczenie prac związanych z cyklicznymi przekładkami urządzeń elektrycznych przez 
zabudowę wyłączników i stacji zasilaj ącej urządzenia na napięcie l kV na paletach kolejki 
podwieszanej. 
Szersze zastosowanie sterowników do kontroli sterowania maszyn. 
Unifikacja elementów blokad i automatyzacji. 
Objęcie wizualizacją pracy przenośników zgrzebłowych ścianowego i podścianowego 
w zakresie prądów silników napędu oraz stanu wyłączników zasilających. 
Unifikacja części i zespołów w przenośnikach zgrzebłowych ścianowym i podścianowym. 

Poprawa bezpieczeństwa pracy. 
Obniżenie zatrudnienia w trakcie eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii. 

b. W zakresie obudowy zmechanizowanej : 
Cykl przekładkawy sekcji obudowy zmechanizowanej ~ 10 sekund, uzyskano przez zasto
sowanie w sekcjach: 
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sterownia pilotowego z wszystkimi funkcjami szybkimi, 
zasilania układów podpornościowych i układów przesuwnych wykonanymi wężami 
o średnicach DN 20, 
właściwych proporcji szerokości spągnic w stosunku do szerokości stropnic co poprawiło 
mobilność sekcji i praktycznie wye l iminowało uszkodzenia osłon bocznych stropnic, 

Wprowadzono podziałkę sekcji obudowy zmechanizowanej l , 75m co pozwoliło zastosować 
stojaki o średnicach wewnętrznych 390mm (mocna zwarta konstrukcja sekcji o podpomaści 
roboczej większej niż l MPa). 
Zastosowano rurociąg magistralny ciśnieniowy na wybiegu ściany DN 70 typu HyPres 
i spływowego DN 100. 
Zastosowano w ścianie mrociąg magistralny ciśnienie i spływ DN 50 wykonany z rur stalo
wych typu HyPres. 
Uszczelniono sekcje w rejonie połączenia osłony odzawałowej ze stropnicą. 
Maksymalne "wycienionio" stropnice sekcji w rejonie współpracy z kombajnem. 
Sekcje wyposażono w odpowiednie kanały służące do zabudowy cięgien łaócuchowych i szyn 
służących do zastosowania w ścianie przy likwidacji lub zbrojeniu kolejki powieszonej. 

c. W zakresie kombajnu: 
Wprowadzono koła napędowe trakowe do podziałki drabinek p=l47 mm (system napędu 
"Megatrack"). 
Wzmocniono wytrzymałościowo napędy ciągników, 
Wprowadzono centralne smarowanie głównych węzłów napędowych, 

Wprowadzono silniki o mocy 580kW każdy do napędu organów kombajnowych, 
Zmodernizowano układy elektroniczne modułu elektrycznego kombajnu pozwalające 
na wyeliminowanie elementów które w czasie eksploatacji na śc. 903 i 903a powodowały 
awarie. Znowelizowano oprogramowanie dające przyjazne dla użytkownika możliwości 
modyfikacji działania czujników nadzorujących pracę kombajnu. Zastosowano rozbudowa
ny pulpit operatorski pozwalający obsłudze na kontrolę w szerszym zakresie układów elek
hycznycb kombajnu, 
Zastosowano kruszarkę kombajnową. 

d. W zakresie przenośnika ścianowego: 
Stosowany przenośnik ścianowy typu RYBNIK 1100 o podziałce rynien l ,5m potwierdził swo

je walmy eksploatacyjne. Zastosowana moc w przenośniku 3 x 400kW dla ścian długości do 250m 
przy pofałdowaniu podłużnym do 6° w zupeh1ościjest wystarczająca, 

- Zastosowano rynny przenośnika do podziałki sekcji obudowy zmechanizowanej 1,75m. 
- Zastosowano system posuwu typu "Megatrack" o podziałce drabinek p=l47mm. 

e. W zakresie przenośnika podścianowego: 
Zastosowanie przenośnika "elastycznego" przyniosło zamierzone efekty już w poprzednich 

ścianach. Dopracowano prowadzenie trasy przenośnika po segmentach stacji zwrotno najazdowej 
wg kątów (w płaszczyźnie pionowej) określonych na etapie projektowania przenośnika, w rejonie 
najazdu przenośnika na segmenty urządzenia przekładkawego jak i w rejonie rynny kompensacyjnej 
przenośnika podścianowego (płaszczyzna podparcia na segmentach urządzenia przekładkowego) . 

Małe kąty przegięć 1ynien w płaszczyźnie pionowej zdecydowanie obniżyły wartość siły tarcia po
między zgrzebłami a profilami "Sigma" koryt, przez co należy się spodziewać wydłużenia żywot
ności rynien przenośnika jak i zgrzebeł. 

Zunifikowano bębny napędowy i nawrotny (bęben nawrotny może być stosowany jako napę
dowy i odwrotnie napędowy jako zwrotny). 
Wydłużono trasę przenośnika pomiędzy kadłubem napędowym a kruszarką w celu uzyska
nia 14mb czynnej przekładki w ciągu doby przenośnika podścianowego wraz ze zintegro
wanym napędem przenośnika ścianowego względem urządzenia przekładkowego. 
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Wprowadzono kanały czyszczące w przedziale dolnym prowadzenia cięgna ła11cuchowego 
w rejonie zejścia cięgna ła11cuchowego z bębna napędowego, co pozwala usuwać urobek na 
taśmę i tym samym zapobiegać "podbijaniu" bębna zwrotnego przenośnika podścianowego. 
Uszczelniono połączenia pomiędzy rynnami przenośnika. 

f. W zakresie urządzenia przekładkowego: 
Zastosowane urządzenie przekładkowe spełnia wszystkie poprzednio zdefiniowane parametry 

w poprzednich ścianach. Jednak w celu zmniejszenia awaryjności i poprawy skuteczności pracy 
(pewności mchowej) urządzenia wprowadzono następujące ulepszenia: 

Dopracowano konstmkcyjnie sposób blokowania kaset urządzenia przekłaelkowego wzglę
dem segmentów stacji zwrotno najazdowej - pewność ruchowa połączenia mechanicznego 
kaset z segmentami. Blokowanie to realizowane jej poprzez zastosowanie siłowników hydra
ulicznych. W przypadku awarii siłownika wprowadzono możliwość ręcznego sterowania 
blokady kasety. 
Wprowadzono dwustronne prowadzenie kaset na listwach zębatych segmentów stacji zwrotno
najazdowej. 
Uszczelniono "wanny" prowadzenia taśmy gómej w segmentach stacji zwrotrio-najazdowej 
zabezpieczając tym samym taśmę dolną przed "przepadami" urobku z taśmy górnej na dolną. 
Powyższe uszczelnienie wykonano pomiędzy segmentami jak i na krawędziach bocznych 
wanien zabudowanych w segmentach. 
Konstmkcyjnie "wanny" prowadzenia taśmy górnej w segmentach stacji zwrotno-najazdowej 
wyposażono w prowadniki boczne prowadzenia taśmy górnej . Prowadniki wymuszająjedno
znaczne prowadzenie taśmy, zapobiegając jakimkolwiek przemieszczeniom taśmy w płasz
czyźnie poziomej. Zapobiega to niszczeniu krawędzi taśmy przenośnika taśmowego współ
pracującego z przedmiotową stacją zwrotno-najazdową urządzenia przekładkowego. 
Wzmocniono wszystkie węzły nośne segmentów, prowadze11 kaset, mechanizmów blokują
cych poprzez zastosowanie stali odpowiednich gatunków i odpowiednie gmbości blach. 

4. ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU ŚCIANOWEGO ŚCIANY 904 

a. kombajn ścianowy typu KSW 1140EZ produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych. 
b. obudowa zmechanizowana FAZOS 22/45-POz produkcji FAZOS S.A. 
c. przenośnik zgrzebłowy ścianowy RYBNIK-1100 produkcji RFM "RYFAMA" S.A. 
d. przenośnik zgrzebłowy podścianowego GROT 1100 produkcji RFM "RYFAMA" S.A. 
e. stacji zwrotno najazdowej typu UPP-3 (urządzenia przekładkowe) produkcji Becker Warkop 
f. przenośników taśmowych zainstalowanych na wybiegu ściany: PIOMA 1200 wyposażone 

w napędy typu NPD. 
Szczegółowe infonnacje w zakresie charakterystyk technicznych urządzel1 kompleksu wydobyw
czego są zawarte i instmkcjach producentów. 
Ściana 904 została umchomiona 16.07.2007 r. Parametry ściany i szczytowe wydobycie przed

stawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 2. Parametry eksploatacyjne ściany 904 w parceli F pokładu 209 
T bl 2 E l . . f9041 11. F l t 209 l a e xpi o1tat10n parameters o ongwa l1l o .. -' __ ąy~- - ------ - -

llość wydobytych Szczytowe Wybieg Olugość Wysokość 

Ściana Okres eksploatacji ton węgla wydobycie ściany ściany ściany 

(t) (t/doba) (m) (m) (m) 

904 16.07.2007 + 31.12.2007r 985 132 12500 2 335 226 do 4,2 
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Przekr-ój - r ynr•m Un•ovHL PZS R330/ 1100 <sek cjo. przesunie'to. O> PZ S> 
- Fo. zo s 22 / 4 5 POZ 
- Kol"lbo.. jn KS\J 11 40 EZ 

FAZOS 22/45- POz 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny ściany 904 
Figure 2. Cross-section ofthe 904longwall 

5. WNIOSKI I KIERUNKI ROZWOJU 

Wnioski: 
a. Zastosowane rozwiązania w kompleksie ścianowym pozwoliły osiągnąć planowane szczytowe 

wydobycie do 15 tys . ton na dobę. 
b. Dobór nowych pozyskanych maszyn na podstawie wyciągniętych z eksploatacji poprzednich 

ścian, pozwoliły mimo trudnych warunków (duże zasolenie i wilgotność) uzyskać ich bezawaryj
ną pracę. 

c. Zastosowanie napięcia zasilania 3,3kV do zasilania kombajnu, przenośnika zgrzebłowego ścia

nowego i podścianowego pozwoliło : 

zwiększyć dynamikę silników elektrycznych, 
- zmniejszyć ilość wnęk do zabudowy stacji transformatorowych, 
- uzyskać oszczędności na kablach zasilających kompleks ścianowy. 

d. Unifikacja układów blokad i sygnalizacji na wszystkich przenośnikach (zgrzebłowych i taśmo
wych) usprawnia ich obsługę i prace konserwacyjne przy utrzymaniu w pełnej sprawności . Czuj
niki w układach sterowania są kontrolowane na okoliczność zwarcia lub przerwy w obwodzie 
lub ich wadliwej pracy. 

e. Uzyskano w tym czasie doświadczenia w użytkowaniu układu monitoringu wykazujące celowość 
wyposażania maszyn w układy wizualizacji. Słusznym rozwiązaniem było objęcie monitoringiem 
wraz z kombajnem pracy przenośników zgrzebłowych kompleksu wydobywczego w ścianie 904 
w aspekcie zastosowania sprzęgieł elektrohydraulicznych, szczególnie o zmiennym napełnieniu. 
Wadliwie działający układ sterowania zaworów jest natychmiastowo widoczny przy obserwacji 
prądów obciążeń poszczególnych silników przenośnika. 
Pierwsze miesiące eksploatacji ściany 904 potwierdziły poprawność przyjętych założeń przy 

konfiguracji wyposażenia, a także pozwalają formułować nowe wytyczne dla rozwiązań przyszłoś
ciowych. 
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Kierunki rozwoju: 
a. Dalsze działania w kierunku usprzętowienia kompleksów wydobywczych wysokowydajnych 

muszą zmierzać w kierunku zwiększenia niezawodności zastosowanych maszyn i urządze1'l przy 
zmniejszonej pracochłonności wymaganych przeglądów i konserwacji. Takimi samymi właści
wościami zmniejszenia pracochłonności musi się charakteryzować maszyna lub urządzenie przy 
montażu lub demontażu maszyny w czasie zbrojeń i likwidacji bądź przy wymianie podzespo
łów . Powyższe działania muszą prowadzić do wprowadzania nowych technologii mających 
progresywny wpływ na obniżanie zatrudnienia w procesie produkcyjnym wydobycia poprzez 
wzrost parametrów dobowego wydobycia urobku lub idąc dalej czystego węgla w przeliczeniu 
na jednego zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym. 

b. Rozbudowa systemu wizualizacji procesów technologicznych. Stworzenie projektu objęcia syste
mem większości procesów technologicznych, wprowadzenie m.in. pomiam ciśnień v. stojakach 
obudowy zmechanizowanej, w magistralach ciśnieniowych, rurociągach ppoż., nadzoru nad 
pracą przenośników taśmowych odstawy urobku ze ściany i połączenia z tym systemem moni
toringu innych systemów np.: łączności lokalnej, lokalizacji osób i jednostek transportowych 
na dole kopalni. Dla zapewnienia niezakłóconego przesyh1 informacji z wielu źródeł wraz wpro
wadzeniem wizualizacji za pomocą kamer wideo powstać musi odpowiednia sieć światłowodów 
i przełącznic światłowodowych. Miejscem zbierającym całość informacji uzyskanych z układów 
wizualizacji stanowić będzie projektowana dyspozytornia energomechaniczna znajdująca się 
obok dyspozytomi głównej. 

LITERATURA 

[l] A. Szkarłat, Krystian Boba, J. Kuska: "Osiągnięcia eksploatacyjne i wyposażenie mechaniczne wysoko
wydajnej ściany 903 w KWK "ZIEMOWIT". TUR Krynica 2005. 

[2] M. Janik, K. Augustyniak, J. Kuska, A. Skrzypiec, A. Arazy: "Analiza pracy kombajnu KSW 1140E pra
cującego w wysoko wydajnej ścianie nr 903 w KWK "ZIEMOWIT''. Szkoła eksploatacji Szczyrk 2007. 

The Mechanization, Automatization and Visualization ofHard Coal's 
Mining Processes in F Plot, 209 Layer in "Ziemowit" Coal Mine 
( the Past, the Present and the Future) 

The paper presents the progress oflongwall's technological fitting in the scope of"Ziemowit" Coal 
Mine mining equipment on the example o f F plot in 209 layer at the 650 level. Especially we take 
a no te o f generallongwall' s equipment and visualization o f producing processes. · 
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Rozwój mechanizacji drążenia przodków kamiennych 
na przykładzie wykonywanej upadowej równoległej 
do poziomu 111 O metrów w KWK "Zofiówka" 

Ludwik Fiutka, Wojciech Mazur, Kazimierz Kuźma 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 

STRESZCZENIE: Drążenie wyrobisk kamiennych realizuje się obcenie przy pomocy kombajnów 
chodnikowych lub metodąrobót strzałowych. Osiąganie satysfakcjonujących postępów przy wyko
rzystaniu techniki strzałowej wymaga stosowania nowoczesnych maszyn przodkowych. Zastoso
wanie ładowarki boczniesypiącej , wiertnicy samojezdnej oraz platformy roboczej w trakcie drąże
nia upadowej równoległej do poz. III O m w KWK ,,Zofiówka" wiązało się ze zmianą organizacji 
pracy brygady przodkowej. Artykuł przedstawia zastosowany sprzęt oraz organizację robót przod
kowych zastosowaną w górnictwie polskim po raz pierwszy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Drążenie wyrobisk kamiennych, ładowarka, wiertnica, platforma robocza, 
organizacja pracy 

l. WSTĘP 

Kluczowym elementem strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie zwiększenia bazy zaso
bów jest udostępnienie i zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina l -Zachód". 
Z uwagi na korzystną lokalizację przedsięwzięcie to może zostać zrealizowane w ramach rozbudo
wy czynnej kopalni "Zofiówka", z wykorzystaniem jej infrastmktury technicznej (m.in. transportu 
poziomego i pionowego urobku, przeróbki mechanicznej, transportu materiałów, przewietrzania, 
odwadniania), co wpłynie na ograniczenie nakładów inwestycyjnych . Zasoby tego złożą oszaco
wano na 158,7 mln ton do głębokości 1180 m, w tym 94,9 mln ton udostępnionych w okresie do 
2042 roku. Dalsza eksploatacja w obrębie pól macierzystych oraz nowych złóż do głębokości 
l 300 m zapewnia żywotność kopalni na 82 lata. Harmonogram udostępnienia tego złoża przewi
duje rozpoczęcie eksploatacji w roku 2017. W 2021 roku zdolność wydobywcza nowego pola po
winna wynieść 6 500 t/dobę . Projekt udostępnienia przewiduje wykonanie od strony poziomu 900 
w KWK "Zofiówka" dwóch upadowych do projektowanego poziomu wydobywczego III O m. 
Przedmiotowe upadowe mająjednocześnie charakter wyrobisk badawczych (szczególnie zbadanie 
strefy uskoku regionalnego Bzie-Czechowice) . W następnym etapie w obrębie złoża Bzie-Dębina 
l-Zachód na poziomie 111 O m wydrążone zostaną wytyczne główne, z których wykonane zostaną: 
przecznice centralne, przecznice południowe oraz pochylnie graniczne w pokładzie 403/2, udostęp
niające poszczególne pokłady w obrębie nowego złoża. W oparciu o wyrobiska struktury kamien
nej wykonane zostaną roboty przygotowawcze w pokładach oraz dalsze roboty badawcze. 
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Rys. l. Schemat udostępnienia złoża "Bzie-Dębina l -Zachód" 
Figure l. Diagrammatic illustration ofthe "Bzie-Dębina l -Zachód" field openingout 

Przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy KWK "Zofiówka" poprzez udostępnienie i zagospoda
rowanie zasobów w obrębie nowego złoża realizowane będzie etapami. W latach 2007-2012 pla
nowane jest wykonanie robót obejmujących: zgłębienie szybu l -Bzie, wydrążenie upadowej taś
mowej i upadowej równoległej do projektowanego poziomu wydobywczego 1110 m oraz wykona
nie wyrobisk na poziomie 1110 m do zbicia z szybem l-Bzie. 

Wykonanie wyrobisk upadowej taśmowej i upadowej równoległej realizuje konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód 
Sp. z o.o. W zakres zadania wchodzi: 
- wydrążenie upadowej taśmowej do poz. 111 O m w zakresie- 1950 m; 
- wydrążenie upadowej równoległej do poz. 111 O m w zakresie- 1980 m; 
- przecinki l ,2,3,4 łączące upadową taśmową z upadową równoległą co 500 mb, 25 mb każda. 

W związku z badawczym charakterem tych wyrobisk wykonywane są i w przyszłości będą 
otwory wyprzedzające z wnęk wiertniczych: 

w granicach Obszaru Górniczego "Jastrzębie Góme" co 100m; 
- na Obszarze Gómiczym "Bzie-Dębina l - Zachód" co 50 m. 

Nierozpoznany pod względem zawodnienia uskok Bzie-Czechawice może wymusić koniecz
ność prowadzenia robót przy wykorzystaniu metod wzmacniania i konsolidacj i górotworu z zasto
sowaniem roztworów gliniasto-cementowych lub klei poliuretanowych i mocznikowych. 
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Wyrobiska zaprojektowane są w obudowie V36/12 w rozstawie 0,6 m. 
Wykonawcy przyjęli dwie odmienne metody drążenia. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycz

nych Wschód drąży upadową taśmową za pomocą kombajnu chodnikowego AM 75, natomiast 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów drąży upadową równoległą przy pomocy materiałów wybucho
wych. Porównanie tych metod przy wykonywaniu dwóch równoległych wyrobisk w takich samych 
warunkach na pewno w przyszłości będzie poddane dokładnej analizie dla oceny, która z nich daje 
lepszy wynik techniczny i ekonomiczny. Przy opracowaniu oferty przetargowej w Przedsiębior
stwie Budowy Szybów uznaliśmy, że drążenie tych wyrobisk kombajnem chodnikowym jest tech
nicznie możliwe (przy twardości skał do l 00 MPa), ale ekonomicznie może w nierozpoznanych 
wanmkach okazać się nieuzasadnione. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli będzie możliwe spełnienie 
warunku Inwestora: 225 mb postępu na kwartał, wykonując to wyrobisko techniką strzałową, koszt 
zaangażowanego sprzętu będzie nieporównywalnie niższy od przodka wyposażonego w kombajn 
AM 75. Problem polega na tym, że nie osiągano w polskim górnictwie, techniką strzałową ustabi
lizowanych postępów na poziomie 80mb/m-c w gabarycie obudowy V36/12 w rozstawie 0,6 m. 
PBSz jest członkiem grupy kapitałowej Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne- Kopex. Podczas reali
zacji kontraktów Kopexu w kopalniach niemieckich stosowane były przez naszych pracowników 
urządzenia w Polsce dotąd nie używane . Przeniesienie niektórych elementów wyposażenia drążo
nych wyrobisk i wynikającej z tego organizacji pracy może w znaczący sposób podnieść wydaj
ność przodkową. Ma to ogromne znaczenie przy zauważalnym zdecydowanym wzroście kosztu 
pracy ludzkiej. Wdrożenie nowych urządzeń pozwoliło na potokową organizację robót przodko
wych. Część typowych czynności przodkowych można wykonywać równolegle, a z tradycyjnie 
wykonywanej obudowy tymczasowej można było całkowicie zrezygnować. 

2. TECHNOLOGIA DRĄŻENIA UPADOWEJ RÓWNOLEGŁEJ DO POZIOMU I l lO M 

2.1. Warunki geologiczne drążenia upadowej równoległej do poziomu l l l O m 

Wyrobisko o przewidywanej długości 1980 drążone jest z nachyleniem -7° przechodząc kolejno 
przez warstwy skał o zróżnicowanej twardości (Re od 20 do l 00 MPa). Ponadto na wybiegu wyro
biska spodziewanych jest kilka uskoków w tym uskok Bzie - Dębina o zrzucie ok. 600 m o szero
kości szczeliny uskokowej dochodzącej do 30 m. 

Rozdzielność skał : 

dla łupków płytowa; 
- dla piaskowców blokowy. 

2.2. Zagrożenia naturalne 

a) wodne I stopień; 
b) wybuchem pyłu węglowego klasa B; 
c) metanowe - IV kategoria; 
d) temperatura pierwotna skał 38 oc; 
e) wpływy eksploatacyjne- nie przewiduje się; 
f) pożarowe- nie występuje; 
g) wyrzutami metanu i skał- nie występuje. 
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2.3. Obudowa wyrobiska 

Wyrobisko wykonywane jest w obudowie V 36112 w rozstawie 0,6 m posadowionej na stopach 
podporowych grubości 12 mm. Rozpory typu GRSM budowane są co 1,2 m. Wykładkę stanowi 
podwójna siatka zaczepowa oraz do wysokości zamków skała płonna. Powyżej zamków wykładka 
mechaniczna wykonywana jest z Ekobetu podawanego do worków pompą Mono-WT 820/1. Jej 
zaletąjest uzyskiwanie wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz dokładniejsze wypełnienie prze
strzeni za obudową, co oprócz wzrostu podporności obudowy powoduje także ograniczenie możli
wości gromadzenia się metanu. 

2.4. Urabianie 

Urabianie skał realizowane jest przy wykorzystaniu robót strzałowych. Opracowane metryki 
strzałowe przewidują wykonywanie robót strzałowych na zabiór 1,8 mb to znaczy na 3 odrzwia. 
Stosowane materiały i zapalniki w zależności od rodzajów skał to: 
- metanit specjalny- maksimuml15 kg oraz zapalniki elektryczne metanowe 0,2 A milisekundo

we- maksimum 95 szt. 
- barbaryt - maksimum 94 kg oraz zapalniki elektryczne metanowe 0,2 A milisekundowe - ma

ksimum 95 szt. 

2.5. Wyposażenie przodka w maszyny i urządzenia 

Wóz wiertniczy BRTL l : 
- długość ... ....... ....................................... ... ... .. ... .... .. ................. 11,50 1n; 
- szerokość ......................... ... ........................................... .. .... ... 1,2 m; 

wysokość ......... ............. ........ ........................... .... ... ................ l ,4 m; 
- 1nasa ... ......... ... .... ........ ..... .......................... .. .......... .. ............... 12000 kg; 

moc silnika ... .. .... .. ..... ..... .. .......... ..... .. ........ ..... .. ..................... . 55/63/75 kW; 
wydajność pomp ........ ......... ................ ...... ........................ ..... 2x li O l/min(+ l x 50 1/m); 
zdolność pokonywania wzniesień ...... .. ...... ... .................... .... 18°; 

- ramiona wiertnicze ..................................................... ..... ....... BTL 180 - 800 mm wy suwu; 
- wiertarka obrotowa ......... ... .................................................... DBMl- 160. 

Ładowarka bocznie wysypująca K 3!2LS: 
- długość ..... ... ................ ..... ............................ ..... ..................... 6,70 m; 
- szerokość ...... ............. .. ............................. ...... .............. ....... ... 1,56 m; 
- wysokość ...... ... .. ... .. ....... .. ... ............ .. ................... .... .... ........... 1,862 m; 

max. wysokość podnoszenia ...................... ................... .... ..... 2,388 m; 
- pojemność czerpaka ...... ............. .. ............. ... ..... ..................... 1,2 111

3
; 

- moc napędowa .... .... ............................................ .... ...... ... ..... . 63/75 kW; 
prędkośćjazdy ................................................. .. ................ .. .. 1,4 m/s; 

- zdolność pokonywania nachyleń ........... .. ................. .. ........ ... ± 25°; 
- wydajność teoretyczna ......... ....... .... ..... ........... .... ........... ........ 1,5 do 1,8 m3/min; 

ciężar całkowity ......... ... ..................... .. ........... ......... ......... .... . 13700 kg; 
- naciskjednostkowy na spąg ........... .. ............... .... ........ ........... 11,5 N/cm2; 

siła urabiająca na zrębie czerpaka .. .......... .............................. 60 kN; 
- siła naporu w kierunku pracy ................................................. 147 kN. 
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Wieloczynnościowa platforma robocza typu AMG-2700: 
długość .. .. .... .. .... ... .. .. ... ......... ..... ..... ... ..... .. ...... .. .. ... ... ..... .... ... .. Jnin. 8750 mm; 

max 9200 mm; 
wysokość ....... .... ... ... ..... ......... ....... ....... .. .... ........ ....... ....... ... ... . min. 750 mm; 

- ciężar całkowity .... .. ... .. ...... ..... .... .... ........ ....... ... .. .. .. ...... ... .. .... l 0,5 kN; 
- długość pomostu roboczego ... ... ..... .... .......... ... ... ....... ........ ... . 3320 mm; 
- szerokość pomostu roboczego ...... ... ... ....... ... ...... ... ... .. .... ....... 3000 mm; 
- wysuw pomostu roboczego .... .. ...... ... ..... ... ... ... .. ...... ..... .. ... .... . 5000 mm; 
- dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego .. ... .. ............... . 15 kN; 
- ciśnienie hydrauliczne ... ...... ........ .... ..... .. ....... ..... .. ..... ... ..... .... Max. 200 bar; 

1noc elektryczna .. .. ... ..... ........ ........ .... ... .... ...... ....... ....... ... ... ... . 22 kW. 

Przenośnik zgrzebłowy- GROT 600/700. 
Pompa do wykonania podsadzki mechanicznej- MONO-WT 820/1. 
Sprężarka- PAS- 75. 
Wentylator- 2x WLEP 602 (układ szeroki). 
Kolejka podwieszana zębata spalinowa typu KPZS-80 firmy "Becker''. 
Wciągnik MZP-3 . 
Pompy do odwadniania : WPS-lOOA, Psz. 

Rurociągi : 

- rurociąg p .poż .......... ....... ......... ........ ... .... .......... .... ... .. .......... .. rp 150 mm; 
- rurociąg sprężonego powietrza .... ... .. ... .... .... .... .. ... ... ..... ..... .... rp 150 mm; 

rurociąg odwadniający .. ............. ... .... ....... .............. .... .. ..... ..... rp 200 mm; 
- 2 rurociągi preizolowane klimatyczne .. ............. .. .. .. .............. rp 150 mm; 
- rurociąg odmetanowania .. .... ... ...... ... ......... .. .... .. .... ... .. .. .. ...... .. rp 300 mm. 

Stosowane środki strzałowe i sprzęt strzałowy: 

• materiał wybuchowy- METANIT SPECJALNY, BARBARYT, DYNAMIT; 
• zapalniki elektryczne- GZEM-0,45 A, GZEW-0,45 A; 
• sprzęt strzałowy: 

zapalarka ZK- 100/0,45; 
wskaźnik rezystancji obwodu strzałowego WRZOS; 

- omomierz strzałowy OSI- M l 50; 
linia strzałowa- typ PSY lub ONG (przyprzodkowy odcinek typ SY); 
nabijaki drewniane; 
skrzynia strzałowa ; 

taśma do izolacji przewodów strzałowych TEMFLEX. 

Urządzenia oświetlenia. 

Do oświetlenia miejsca pracy jest wykorzystane oświetlenie elektryczne oraz osobiste lampy 
przenośne. 

147 



2.6. Cykl pracy przodka wyposażonego w ładowarkę bocznie sypiącą, wiertnicę 
i platformę roboczą 

2.6.1. Po odstrzeleniu i przewietrzeniu przodka, górnik przodowy wraz z pomocnikiem wykonuje 
rewizje i obrywkę przodka (poz. 1). W tym czasie ładowarkarz uruchamia ładowarkę i roz
poczyna wybieranie urobku. W trakcie wybierania urobku przez cały czas znajduje się 

w strefie zabezpieczonej obudową ostateczną. Platfonna robocza wycofana na okres wy
konywania robót strzałowych znajduje się w rejonie stacji rozładowczej transportowej ko
lejki szynowej. Jest ona opuszczana maksymalnie w dół i załoga przystępuje do załadunku 
wszystkich niezbędnych materiałów. 

2.6.2. ?odniesiona platforma robocza przejeżdża w okolice przodka. Załoga skręca i zawiesza łu
ki stropowe - 3 sztuki, które będą stanowiły obudowę tymczasową, zabudowaną nie na tra
dycyjnych podciągach, a na wysięgniku platformy. Następnie dojeżdża do czoła przodka 
i ustawia obudowę na rozstaw 0,6 m w stosunku do gotowej obudowy poprzez podnośnik 
obudowy (poz. 2). Załoga pracująca na pomoście skręca rozporami łuki stropowe z obudo
wą poprzedniego odcinka, zakłada siatkę okładzinową i przywiązuje worki wykładki me
chanicznej. Po wybraniu urobku pracownicy przodkowi skręcają łuki ociosowe po obu stro
nach wyrobiska, stabilizująje oraz wykonują wykładkę z siatki okładzinowej oraz wykład
kę ociosów. W tym czasie z przodka wyjeżdża ładowarka, a wjeżdża wiertnica i rozpoczyna 
wiercenie dolnych otworów strzałowych (poz. 3). 

2.6.3. W czasie wiercenia dolnych otworów strzałowych wykonywanajest wykładka mechaniczna. 
Polega to na wypełnieniu Ekobetem worków umieszczonych nad obudową. Platforma robo
cza wyjeżdża z przodka umożliwiając odwiercanie górnych otworów strzałowych (poz. 4). 

2.6.4. Po odwierceniu wszystkich otworów strzałowych wiertnica wyjeżdża poza strefę przy
przodkową, a platforma wjeżdża dla załadowania górnej części przodka materiałem wybu
chowym (poz. 5), następnie jest wycofywana w miejsce bezpieczne dla wykonania robót 
strzałowych. 

2.6.5. Załoga przystępuje do pozostałych czynności związanych z urobieniem przodka przy pomo
cy MW (poz. 6). 

2.6.6. Po wykonaniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami dla odstrzelenia przodka, 
przewietrzenia, kontroli stanu przodka przez przodowego, obrywce ociosu i stropu można 
przystąpić do kolejnego cyklu drążenia. 

Dyspozycyjny czas pracy w przodku: 340 min. 
Planowany zabiór: l ,8 mb. 
Obłożenie: 

pracowników przodkowych - 6, 
pracowników pozaprzodkowych - 12. 

Cykl drążenia trwa 51 O minut, co w odniesieniu do dyspozycyjnego czasu pracy, daje l ,5 zmiany 
na cykl drążenia. 
Organizacja robót przewiduje 4 - zmianowy system pracy. 
W ciągu doby można wykonać 2,67 cykla drążenia. 
Obliczeniowy postęp dobowy wynosi: 4,8 mb. 
Oczywiście ze względu na różnego rodzaju okoliczności natury organizacyjnej trudno jest uzyskać 
stały postęp dobowy na tym poziomie. Satysfakcjonujący postęp 80mb/m-c czyli4mb/dobę jest 
jednak osiągany. 
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Rys. 2. Cykl pracy przodka wyposażonego w ładowarkę bocznie sypiącą, wiertnicę i platformę roboczą 
Figure 2. Work cycle for a face equipped with a side dump loader, a drilling rig and a working plarform 
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l. Cyklogram pracy przodka wraz z obłożeniem. 

Czas trwa-
Czynność nia czynno-

l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 8 l 9 l lO l 11 
ści 

Rewizja przodka, obrywka 0,5 h 

2 l Wybieranie urobku 1,5 h 

3 
~aładunek obudowy 

l h 
na pomost roboczy 

4 
Zabudowa obudowy 

1,5 h 
w przodku 

5 
Wykonanie wykładki 

2,5 h 
mechanicznej 

6 
Wiercenie otworów 

2h 
strzałowych 

7 Wvkonanie robót strzałowvch 3h 
-
-

2h 
wyoucnowycn 

2 Obsh1ga przenośników odstawy 1,5 h 
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1 eleKtryczne 

6 Transport materiałów 

Obłożenie razem: l 18 

Rys. 3. Cyklogram pracy przodka wraz z obłożeniem 
Figure 3. Face work cyclogram c/w manning 



3. WPŁ YW ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ NA WYDAJNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

3 .l. Korzyści wynikające ze stosowania ładowarki bocznie sypiącej K 312 LS 

Ładowarki z bocznym wysypem znalazły powszechne zastosowanie przy drążeniu przodków ka
miennych i kamienno-węglowych wykonywanych metodą strzałową. Ich wydajność jest nieporów
nywalna ze stosowanymi wcześniej urządzeniami typu: zgarniak, czy ładowarka zasięrzutna. Bez
pieczeństwo pracy osoby obsługującej jest rownież znacznie wyższe niż przy innych urządzeniach. 

3.2. Zastosowanie samojezdnego wozu wiertniczego BRTL l 

Wiercenie otworów strzałowych za pomocą ręcznych wiertarek udarowo-obrotowych miało kilka 
wad: 

długi czas trwania tej części cyklu technologicznego, zwłaszcza przy skałach twardszych lub 
większych gabarytach wyrobiska: 
duże narażenie na wibrację pochodzącą od stosowanego sprzętu, co skutkowało zwiększoną 
zachorowalnością na chorobę wibracyjną; 

- duża awaryjność stosowanego sprzętu do wiercenia. 
Zastosowanie wozu wiertniczego BRTL l fi1my Deilmann-Hanniel rozwiązało te trzy proble

my jednocześnie. 

3.3. Zalety stosowania wieloczynnościowej Platformy Roboczej AMG 2700 

3.3 .l. Zabezpieczenie czoła przodka poprzez wysunięcie osłony czoła przodka dociskanej przez 
siłownik wysuwu skutecznie zabezpiecza pracowników przed możliwym opadem skał. 

W momencie zwiększonego parcia ociosu na osłonę będące następstwem zwiększonego ci
śnienia górotwom na stanowisku operatora wykazywane jest wskazanie manometm, co po
zwala na natychmiastowe wycofanie załogi. 

3.3.2 . Obudowę tymczasową stanowią łuki stropnicowe w ilości 3 szt. skręcone uprzednio w wy
godnej pozycji pod osłoniętym ociosem na pomoście roboczym zastabilizowane rozporami . 
Łuki zawieszone są na wysięgniku wyposażonym w stabilne siedliska o regulowanej wza
jemnej odległości. Po wysunięciu wysięgnika na odpowiednią odległość, strop wykładany 
jest siatką oraz workami przeznaczonymi do wykonywania wkładki mechanicznej. Eliminu
je to konieczność montażu i demontażu tradycyjnej obudowy tymczasowej wykonywanej 
z ręcznie montowanego pomostu roboczego. Prace wykonywane są z dogodnej dla pracow
ników pozycji zmniejszającej wysiłek fizyczny i poprawiającej komfort pracy. Skręcanie 
łuków ociosowych odbywa się w bezpiecznych wamnkach dla pracowników zarówno przy
trzymujących łuki ociosowe stojących na spągu, jak i dla pracujących na pomoście skręca
jących zamki obudowy. 

3.3.3. Równoczesne skręcanie kilku łuków obudowy oraz wykonywanie obudowy ostatecznej re
alizowane przy dostatecznie zabezpieczonym czole przodka oraz stropie, możliwość wyko
nywania prac równocześnie z pomostu roboczego oraz ze spągu, płynna regulacja wysokoś
ci podnoszenia oraz opuszczania pomostu w znacznym stopniu wpływa na komfort pracy 
oraz skrócenie cyklu produkcyjnego. 

3.3.4. Materiał przeznaczony do wykonywania obudowy ostatecznej ładowany jest na wycofany 
i opuszczony pomost roboczy w rejonie stacji rozładowczej urządzeń transportu szynowego, 
po czym przewożony do czoła przodka. Eliminuje to konieczność zatmdnienia dodatkowych 
pracowników wykonujących tzw. "transport ręczny" wpływając na zmniejszenie kosztów 
robocizny. 
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3.3.5. Wybieranie urobku z przodka przy użyciu ładowarki oraz wiercenie dolnych otworów strza
łowych może odbywać się przy podniesionym pomoście roboczym znajdującym się w czole 
przodka umożliwiającym równoczesne wykonywanie obudowy oraz innych czynności. 

Rys. 4. Platforma robocza AMG 2700 
Figure 4. AMG 2700 working platform 

Rys. 5. Przodek w czasie cyklu drążenia 
Figure 5. Working face in the course ofthe driving cycle 
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PODSUMOWANIE 

Cele współczesnej organizacji pracy będąpolegały na: 
poprawie bezpieczeństwa pracującej załogi przodkowej, 

- eliminowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia, mogących doprowadzić do chorób zawodo-
wych, 

- zmniejszaniujednostkowego-chwilowego obciążenia fizycznego pracownika, 
- wzroście wydajności pracy prowadzącym do zmniejszenia nakładów pracy ludzkiej, 
- osiąganiu większych postępów w drążeniu wyrobisk udostępniających determinujących eksplo-

atację nowych złóż. 
Cele te będą osiągane poprzez zastosowanie maszyn i urządzeń dostosowanych do współczes

nych wymagań zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i ekonomii. Nadszedł czas, aby nadra
biać zaległości ostatnich 15-tu lat w tym zakresie. Zaproponowane w tym artykule rozwiązania idą 
naprzeciw tym oczekiwaniom, a stosowane maszyny charakteryzują się niezawodną i bezpieczną 
pracą. Technologia drążenia upadowej równoległej do poziomu 1110 m na KWK "Zofiówka" jest 
w polskim górnictwie rozwiązaniem zastosowanym po raz pierwszy. Wydaje się, że ze względów 
technicznych i ekonomicznych będzie stosowana w przyszłości w szerszym zakresie. 

LITERATURA 

[l] Koncepcja strategii rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do 2020 roku oraz jej perspektywy 
do 2040 roku- materiały JSW S.A. 

[2] Kandzia, L. Wizner-Drążenie wyrobisk korytarzowych. Mechanizacja robót w strefie przyprzodkowej. 

Driving ofParallel Dip-Heading to 1110 m Level at the "Zofiówka" 
Co al Min e as an Example o f Mechanized Rock Drivage Development 

Rock workings are now excavated by using roadheaders or by the blasting method. Satisfactory 
advances achieved with the blasting technique require the employment o f modem face machines. 
The use of a side dump loader, a self-propelled drilling rig and a working platfonn in the driving of 
parałlei dip-heading to 111 O m level at the "Zofiówka" coal mine entailed a change in the face gang 
work organization. The equipment used and the face work organization applied for the first time 
ever in the Polish mining industry is presented in the paper. 
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Przegląd systemów eksploatacji w światowy1n 
górnictwie miedziowym i górnictwie innych rud metali 

Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Andrzej Chmiela 
Instytut Eksploatacji Złóż, Folitechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualne sposoby udostępniania złóż miedzi i innych 
rud metali we współczesnym górnictwie odkrywkowym. Omówiono także podziemne systemy eks- · 
ploatacyjne stosowane w górnictwie miedziowym i innych metali . Wskazano w tym aspekcie nako
rzyści płynące z poszczególnych systemów eksploatacji oraz ukazano ich cechy niepożądane. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo rud, systemy eksploatacji 

l. WSTĘP 

W pracy przedstawiono technologie wydobycia rud miedzi - odkrywkowe i podziemne. W przy
kładach opisano charakterystyczne znane odkrywki w świecie oraz podstawowe sposoby eksploa
tacji podziemnej silnie nachylonych złóż soczewkowych będących częściami intruzji magmowych 
wychodzących na powierzchnię . 

2. ZŁOŻA MINERAŁÓW MIEDZIONOŚNYCH 

Średnia zawartość miedzi w skorupie ziemskiej to zaledwie 0.006% udziału. Ze względu na silne 
powinowactwo do siarki w pierwotnych złożach spotyka się głównie siarczki oraz powstąjącc w wy
niku wietrzenia wtórne minerały tlenkowe. Najważniejszym gospodarczo i najbardziej rozpowszech
nionym minerałem jest chalkopiryt (CuFeS2), z minerałów tlenkowych kupryt- czerwona mda (Cu20). 

Około 80% wydobycia światowego pochodzi ze złóż porfirowych, l 0% sedymentacyjnych ta
kich jakie występują w Polsce w obszarze LGOM. Na pozostałe lO% składają się siarczkowe złoża 
masywów wulkanicznych (SMW)- około 4%, magmowe- około 3%, hydrotermalne i inne. 

Złożom rud miedzi towarzyszą minerały zawierające inne cenne metale, które odzyskuje się częś
ciowo w procesie wydobywania (eksploatacja selektywna), ale głównie w procesie przeróbczym. 
Niedoskonałość technologiczna powoduje przepad minerałów i zanieczyszczenie odpadów poflota
cyjnych oraz nie tylko zanieczyszcza środowisko w obrębie składowisk i osadników, ale również 
przyczynia się do strat rzadkich metali. 

W wydobyciu globalnym miedzi przodują kopalnie odkrywkowe, a górnictwo podziemne ma 
tylko niewielki udział. Dodatkowym źródłem pozyskiwania miedzi jest stosowana od niedawna tech
nologia hydrometalurgiczna (In-Situ Leaching) ługowania na składowiskach odpadów. Pozwala to 
na uzyskanie dodatkowych ilości miedzi z ubogich niesiarczkowych skał podnosząc stopień wyko
rzystania złoża. 
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3. PRODUKCJA MIEDZI NA ŚWIECIE 

Górnictwo miedzi w świecie występuje na wszystkich kontynentach. Największe udziały w wydo
byciu według kolejności z 2005 roku posiadają: Ameryka Południowa i Północna, Azja, Australia 
z Oceanią, Europa i Afryka. Biorąc pod uwagę poszczególne pa6stwa, lideremjest Chile (5865 tys. 
ton rocznie). Polska, która wydobywa rocznie prawie dziesięciokrotnie mniej miedzi niż Chile (585 
tys . ton) zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Europie a dziewiąte w świecie . Globalna wielkość 
produkcji miedzi na przestrzeni ostatnich 20 lat sukcesywnie rośnie. Wyniosła ona w roku 2005 
ponad 16 mln ton, co stanowi wartość o 77% wyższą w stosunku do roku 1985. 

Górnictwo miedzi prowadzone jest przez wielkie korporacje i konsorcja, które zarządzają wie
loma kopalniami na całym świecie . Największym potentatem w tej dziedzinie jest Codelco Chile 
posiadające 11,81% udziału w światowej produkcji miedzi. Znaczący udział w światowym wydo
byciu posiada również KGHM "Polska Miedź" S.A. (3 ,3%). 

Wielkość światowej produkcji miedzi, tys. ton 
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Rys. l. Wielkość światowej produkcji miedzi 
Figure l. World output o f copper 

Światowa produkcja miedzi w 2005 roku, tys . ton 
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Rys. 2. Światowa produkcji miedzi w roku 2005 
Figure 2. World output of copper in 2005 
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4. CYKL WYDOBYWCZY W GÓRNICTWIE RUD 

4.1. Kopalnie odkrywkowe 

Jeśli złoże ma wychodnię lub jest przykryte cienką warstwą nadkładu, opłacalne jest wydobycie od
krywkowe. Prowadzenie eksploatacji odkrywkowej jest opłacalne do momentu, gdy sumaryczne 
koszty usuwania nadkładu, skał płonnych i samego wybierania rudy nie zrównają się z kosztami 
eksploatacji przy udostępnieniu głębinowym. Oprócz czynników ekonomiczno-górniczych w obu 
rodzajach wydobycia porównuje się koszty ekologiczne oraz socjalne wraz z ich długotrwałymi skut
kami. 

Obecnie eksploatowane złoża miedzi mogąnależeć do trzech rodzajów: 
- zboczowe, w tym wzgórza; 

wgłębne, najczęściej wulkaniczne; 
- warstwowe złoża sedymentacyjne i zwietrzelinowe. 

Okresy "życia" złoża i kopalni odkrywkowej obejmują: 

- Badanie i rozpoznanie złoża i otoczenia 
Wykonuje się geologiczne rozpoznanie, najczęściej trzystopniowe, prowadzące do sporządzenia 
mapy złoża i profili. Dokładne rozpoznanie umożliwia prospekcję złoża. Bada się rozkład prze
strzenny okruszcowania, strukturę skał i nieciągłość warstw. Bada się pobrane próbki pod kątem 
własności przeróbczych, aby ocenić osiągalnąjakość koncentratu i koszty. 
Ocenia się otoczenie warunków wodnych, pogodowych i innych. Pozwala to na określenie skut
ków środowiskowych i kosztów spełnienia norm ekologicznych. 
Ocenia s i ę koszty oddziaływania na lokalną społeczność, w tym koszty pozyskania siły robo
czej i inne koszty społeczne . 

Po wykonaniu projektu kopalni następuje pierwszy okres życia kopalni. 

- Okres przedprodukcyjny 
Obejmuje wykonanie infrastruktury drogowej, doprowadzenie mediów, zabudowy komunalnej 
i socjalnej. 
Kolejno powstaje struktura zakładu przeróbczego wraz z odpowiednio do kopaliny dostosowa
nymi liniami przeróbczymi. 
W końcu fazy przygotowawczej wykonuje się wykop dla odstawy zdejmowanego nadkładu oraz 
przygotowuje i zagospodarowuje się miejsce składowania nadkładu i skały płonnej poza obry
sem zewnętrznym przyszłej kopalni odkrywkowej miedzi . 

- Okres produkcyjny 
Zaczyna się od wykonania wykopu udostępniającego złoże rudy miedzi i często sztolni, pochyl
ni lub wykopu dla poprowadzenia taśmociągów do zakładu przeróbczego. 
W okresie produkcyjnym trwającym nawet ponad 100 lat, realizowany jest proces technolog
giczny wybierania złoża, który w okresie życia kopalni może się zmieniać wraz z postępem te
chnicznym. 

- Okres poprodukcyjny 
Faza schyłkowa kopalni obejmuje działania przygotowawcze do zamknięcia kopalni. 
Obejmuje zabezpieczenie skarp odkrywki, profilowanie skarp zwałowisk, kształtowanie zlewni 
wód powierzchniowych i wykonanie ujęć zbiorczych wody. Przeprowadza się także częściową 
rekultywację terenów. 

Proces technologiczny przy wydobyciu rud miedzi posiada zawsze ten sam przebieg, opraco-
wany w ciągu wielu lat doświadczeń w górnictwie odkrywkowym i podziemnym [l]: 

Urabianie 
Urabianie skał zwięzłych, zawierających rudy miedzi, wymaga użycia środków wybuchowych 
w celu skruszenia skał i przygotowania wystarczającej ilości urobku do transportu. 
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Proces wymaga kolejno wywiercenia otworów o średnicy od 100 do 350 mm, załadowania ma
teriahl wybuchowego w formie patron, proszku, ciekłego lub zawiesinowego. Najczęściej uży
wanym materiałem wybuchowym w kopalniach miedzi jest amonowo-nitratowe ANFO, czasem 
NONEL. 

- Ładowanie 

Ładowanie urobku jest realizowane za pomocą koparek łyżkowych, linowych lub hydraulicz
nych, czasem ładowarek. Koparki łyżkowe z napędem spalinowym stosuje się zazwyczaj jako 
maszyny pomocnicze, ze względu na uciążliwość zanieczyszczenia powietrza. Proces ładowa
nia opiera się na elektrycznych koparkach linowo łyżkowych o pojemności łyżki ponad 20 ton 
(czasem hydrauliczno-łyżkowych) . Ładowarki kołowe z si lnikiem spalinowym stosowane są do 
prac czyszczących, formowania i konserwacji dróg transportowych w wykopach. 

- Transport 
Transp01t można podzielić na ciągły- przenośnikami i nieciągły-kołowy i inny. Przodki wy
dobywcze kopah1 miedzi (zabierki) tworzą zdecentralizowany front robót i są rozmieszczone 
zwykle na różnych poziomach. Transport kołowy ciężkimi wozami odstawczymi (zazwyczaj po
nad 200 ton) odbywa się na trasie od zabierki wykopami do przewoźnej kruszarki wstępnego 
kruszenia. Porozładowaniu cykl powtarza się. Po kruszeniu, kęsy rudy przesypują się poprzez 
kratę na przenośnik taśmowy i dalej transpoitern ciągłym do składu kęsów rudy na powierz
chni. Jest to najczęściej stosowany najbardziej efektywny sposób transportu dla kopalń , które 
osiągnęły docelowe wydobycie. Kopalnie odkrywkowe dochodzące do zdolności wydobywczej, 
zazwyczaj realizują całą odstawę urobku ciężkimi wozami kołowymi aż na powierzchnię do skła
du kęsów rudy. 
W pie1wszym przypadku trasa taśmociągu wymaga wykonania: 
- wykopu taśmowego w zboczu odk1ywki; 
- sztolni podziemnej , gdy zbocza są strome. 
W drugim przypadku wykop wydobywczy prowadzony jest osobno lub wspólnie z wykopem 
udostępniającym, który sh1ży do usuwania nadkładu i skały płonnej. 
Transport nadkładu i skały płonnej odbywa się ciężkimi wozami odstawczymi na składowisko 
odpadów. Rozwiązanie powyższe jest drogie i dlatego jest stosowane doraźnie lub w nietypowych 
warunkach. 

- Wzbogacanie 
Proces rozpoczyna się od rozdrobnienia rudy i sortowania, następnie mielenia na proszek w mły
nach kulowych. Rozdział minerałów jest możliwy od uziarnienia mniejszego niż l 00 J..lm. W pro
cesie flotacji rudy siarczkowe, ze względu na swe własności hydrofobowe, tworzą pianę na po
wierzchni zawiesiny i po zgamięciu stanowią koncentrat o zawartości 20-30% Cu (czasem aż 
do 50%). Skała płonna i inne minerały tworząpodczas flotacji szlam. Minerały oksydacyjne (tlen
ki -malachit, azuryt, kupryt) są natomiast po zmieleniu ługowane kwasem siarkowym w zbior
niku tworząc siarczki i mogą podlegać ekstrakcji. Najczęściej oba procesy prowadzone są na te
renie kopalni w położonym jak najbliżej odkrywki w zakładzie wzbogacania. 

Kopalnie odkrywkowe w złożu zboczowym, ze względu na inklinację złoża, zmieniają się w ko
palnie wgłębne. Przykładem takim jest kopalnia Bingham w Utah w USA. Podobnie dzieje się w ko
palniach odkrywkowych rozpoczynających wybieranie złóż warstwowych, ponieważ źródłem mi
nerałów jest pie11 wulkaniczny, więc kopalnia przechodzi stopniowo w kopalnię wgłębną. Taką ko
palniąjest kopalnia Escondida w Chile. 

Prawie wszystkie kopalnie odkrywkowe miedzi w fazie rozwiniętej i schyłkowej są kopalniami 
wgłębnymi i wybieranie zazwyczaj nie przekracza głębokości 500 m. Jedynie w terenie górzystym 
spotyka się głębsze poziomy. 

Przykład przejścia kopalni odkrywkowej w głębinowąprzedstawia rysunek 3. 
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4.2. Kopalnie głębinowe 

W odróżnieniu od kopalń odkrywkowych miedzi głębokość wybierania zaczyna się od 200 m i koń
czy na 2000 m, a w przypadku kopall'l złota 4000 m, jak w Południowej Afryce. Płytkie złoża udo
stępniane są pochylniami, a głębokie szybami. Wybór metody eksploatacji w gómictwie rud zależy 
od zwięzłości rudy i skał otaczających, nachylenia złoża oraz od sposobu kierowania stropem. 

Systemy eksploatacji można podzielić ze względu na sposób kierowania stropem: 

Równomierne podparcie stropu 
Filarowo-komorowy system stosowany w złożach płaskich dla uniknięcia przerwania stropu. 
Nie jest stosowany przy dużym zawodnieniu warstw nadkładu, prowadzi do dużych strat złóż mdy. 
System ten nie jest obecnie stosowany. 

Zawał stropu 
Prowadzi to do osiadania powierzchni terenu i przerwania ciągłości warstw nad obszarem eks
ploatacji. Stosuje się w złożach mało nachylonych, najczęściej w odmianie ścianowo-komoro
wej lub/oraz z wykorzystaniem częściowego podsadzania. Polskie górnictwo miedziowe stosuje 
często takie rozwiązanie. 
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- ?odsadzanie stropu 
W górnictwie światowym przy eksploatacji stromych pokładów najczęściej stosowany sposób 
kierowania stropem. Pozwala on na lokowanie w podsadzce skały płonnej i odpadów. Przy ko
palniach rud miedzi zespolonych- głębinowej z odkrywkową pozwala on na wykorzystanie ska
ły płonnej z odkrywki. Przykłademjest kopalnia Raglan w Quebec, gdzie stosowanajest meto
da Cut & Fili, dla jednego pasa zabierki o szerokości l O m i grubości 5 m. Podsadzka jest po
bierana z kopalni odkrywkowej i robót udostępniających kopalni głębinowej. 

5. SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA I SYSTEMY WYBIERANIA ZŁÓZ MIEDZI 
STOSOWANE WE WSPÓŁCZESNYM GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM 

Z opracowanych, na przestrzeni wielu lat doświadczeń, systemów wybierania złóż przetrwało jedy
nie kilka sprawdzonych rozwiązań. Przyczyną tego jest specyfika budowy geologicznej , zaleganie 
złóż, parametry fizyko-chemiczne skał i względy ekonomiczne. 

Najczęstszym sposobem prowadzenia wyrobisk dla udostępnienia złoża jest wykonanie głów
nego wykopu nadkładowego połączonego z trasami przejazdu wozów odstawczych na wcześniej 
przygotowane składowisko skał nadkładu. Wykop ten często jest prowadzony jako oddzielny, zew
nętrzny z przedłużeniem w strefę składu nadkładu (rys . 4). 

Złoża miedzi wymuszają kształt kopalni zbliżony do kolistego, owalnego, a czasem do wygię
tego owalu (rys . 5). Z tego powodu wykopy nadkładowe mają kształt spiralny, a przy grubszym 
nadkładzie obejmują kilka pięter z komunikacją między nimi, która odbywa się wykopami pochy
łymi, łączącymi poszczególne piętra (wykopy zygzakowe) [2]. 

Rys. 4. Wykop dla transportu odpadów i składowisko (widoczne w prawym górnym rogu) kopalni Morenci 
Figure 4. The pit for transport ofwastes and stare in Morenci mine 

Udostępnienie złoża następuje po wykonaniu wykopów udostępniających . W kopalniach mie
dzi wykopy udostępniające prowadzone są najczęściej jako wewnętrzne, oddzielne. Ponieważ prze
strzeń wybrana odkrywki powiększa się, wykopy te wykonuje się jako ruchome, spiralne i zarazem 
zygzakowe (rys. 5). 

Ze względu na nierównomierne zaleganie złoża zabierki mogą być umieszczane na różnych po
ziomach, w tym także na wykopach udostępniających (rys. 6). 
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Rys. 5. Na pierwszym planie widoczne składowisko odpadów z odcinkiem wykopu dla składowania 
skał nadkładu, wykop udostępniający z zygzakowymi połączeniami pięter w kopalni Bingharo 
Figure 5. The store ofwastes in Bingharo mine 

Rys. 6. Przykład wykopów spiralnych, zygzakowych- typowy system wybierania stosowany 
w odkrywkowych kopalniach miedzi. Widoczne położenie zabierek na różnych poziomach 
oraz przebieg wykopu dla odstawy rudy z wozem odstawczym (źródło : www.riotinto.com) 
Figure 6. The spiral and zigzag pi ts- typical system o f exploitation 
in strip copper mine (source: www.riotinto.com) 
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System wybierania prawie w każdym przypadku polega na: 
- wybraniu górnej luźnej i zwietrzałej części złoża na granicy z nadkładem najczęściej pasami 

równoległym i z wykorzystaniem zabierek i równoległym postępie frontu [2], 
- wybieraniu w skale zwięzłej najczęściej porfirowej położonej głębiej zabierkami. 

Przy płytkich kopalniach zabierki leżą najczęściej na jednym lub dwóch poziomach a w głębo
kich na wielu poziomach. Postęp frontu przy spiralnych wykopach i pasach wybierania jest spiral
no-promieniowy (w opisach kopaltl. najczęściej wymieniany jako spiralny) [2]. 

Wykopy odstawcze mogą przebiegać wspólnie z udostępniającymi i nadkładowymi, jeśli odsta
wa urobku prowadzona jest transportem kołowym, lub oddzielnie przy odstawie przenośnikami. 
W przypadku odstawy taśmociągami wykonuje się wykop odstawczy o nachyleniu umożliwiającym 
sprawną pracę taśmociągów, jako wykop oddzielny- taśmowy. Wykop ten poprowadzony jest za
zwyczaj od dna odkrywki aż do zakładu przeróbczego. 

Na rysunku 7 widoczny jest wykop odstawczy z taśmociągiem poprowadzony od kruszarni 
wstępnego kruszenia na powierzchnię . Dalej trasa taśmociągu prowadzi do zakładu przeróbczego 
u góry rysunku. 

W przypadku, jeśl i zbocza wyrobiska są zbyt strome i wykop odstawczy miałby zbyt duże nachy
lenie, wykonuje się sztolnię z dna odkrywki lub z któregoś poziomu do zakładu przeróbczego na po
wierzchni (kopalnia Palabora w Afryce Południowej). 

Rys. 7. Widok wykopu odstawczego- taśmowego v. kopalni Highland 
Figure 7. The view oftransport-tape pit in Highland mine 

6. PODZIEMNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE 
W GÓRNICTWIE MIEDZIOWYM I GÓRNICTWIE INNYCH METALI 

W podziemnych systemach eksploatacji rud miedzi stosuje się najczęściej następujące systemy: 
- Komorowo-podsadzkowy na warstwy - Cut & Fili Stoping. 
- System wysokich komór międzypoziomowych z magazynowaniem urobku- Sublevel Stoping. 
- Międzypoziomowy system otwartych komór- Sublevel Open Stoping- SLOS. 
- System pionowych komór (bez międzypoziomów) ze składowaniem urobku i z podsadzką-

Ve11ical Crater Retreat. 
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- System komorowo-blokowy z wypuszczaniem rudy - Block Caving Metod. 
- Klasyczny system filarowo-komorowy. 

Pierwsze pięć systemów występuje w przypadku eksploatacji złóż, które mają charakter soczew
kowy, najczęściej usytuowanych w pionowych intruzjach magmowych. System filarowo-komoro
wy stosowany jest w złożach typu osadowego, stanowiących pokłady złóż miedzionośnych. 

6.1. Komorowo-podsadzkowy na warstwy- Cut & Fili Stoping 

System Cut & Fili (komorowo-podsadzkowy na warstwy) jest stosowany w złożach silnie nachy
lonych i powoduje, poprzez stosowanie podsadzki, niewielkie uszkodzenia skał nadległych (tereny 
zamieszkałe i uprzemysłowione). System polega na wykonaniu przekopów, prowadzących od wy
robisk udostępniających do złoża zakończonych krótką udostępniającą pochylnią. Z pochylni w zło

żu wykonywane są w dwóch przeciwnych kierunkach poziome komory, które po zakończeniu wy
bierania są podsadzane. Po podsadzeniu wykonuje się pochylnie o mniejszym nachyleniu niż pierw
sza pochylnia, udostępniając wyższą warstwę . I czynność się powtarza w celu wybrania komorami 
drugiej wyższej warstwy. Druga lub trzecia warstwa z kolei może być ostatnią (wykonaną na po
ziomie przekopu). Urabianie w przodkach komór jest ułatwione dzięki pozostawieniu "zera podsadz
kowego" podwrębienia. System Cut & Fili Stoping przedstawiony został na rysunku 8. Wybieranie 
odbywa się na dwóch lub więcej niezależnych poziomach. 
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Rys . 8. System Cut & Fil! Stoping (źródło: www.atlascopco.com) 
Figure 8. Cut & Fill Stoping System (source: www.atlascopco.com) 
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6.2. System wysokich komór międzypoziomowych z magazynowaniem urobku- Sublevel Stoping 

System ten jest stosowany w złożach stromych. Jest mało szkodliwy dla środowiska ze względu na 
stosowanie podsadzki. Polega na udostępnieniu złoża przekopami od strony szybu. Następnie wy
konaniu poziomu podwrębiającego (podcinającego) dla pierwszego bloku komór pionowych mię
dzypoziomowych. Kolejno w "bloku" komory zostaje wykonane wyrobisko zbiorcze na całą dłu
gość bloku dla zbierania urobku z odstrzelonych w stropie skał z upustami urobku. W wyrobisku 
zbiorczym robotami strzałowymi profiluje się lej zsypowy (na spągu wysokiej komory), a następ
nie wykonuje otwory wielkośrednicowe do najbliższego międzypoziomu powyżej, dla celów wen
tylacyjnych. Po skruszeniu złoża między poziomem podwrębiającym a pierwszym międzypozio
mem powstaje wysoka komora, która jest podwyższana do wyżej leżącego poziomu z pozostawie
niem filaru stropowego. Dla odstawy urobku z wysokich komór, w ramach robót udostępniających, 
przygotowuje się poziom odstawczo-wydobywczy, leżący poniżej chodnika podwrębiającego. Wy
brana spod komory ruda transportowana jest do stromej pochylni zsypowej zakończonej upustem 
i kolejno komorą kruszarni wstępnego kruszenia. Urobek z kruszarni jest transportowany przeko
pem pod szyb i skipem na powierzchnię. W systemie stosuje się wypełnienie podsadzką suchą po 
wyeksploatowaniu komory poprzez wykonanie trzech wysokich zabiorów frontem ustępliwym. Wy
pełnienie podsadzką pozwala na małe straty złoża (odporność podsadzki) i małe uszkodzenia po
wierzchni. System został pokazany na rysunku 9. 

Rys. 9. System Sublevel Stoping (źródło: www.bcminerals.ca) 
Figure 9. Sublevel Stoping System (source: www.bcminerals.ca) 

6.3. Międzypoziomowy system otwartych komór- Sublevel Open Stoping- SLOS 

System SLOSjest stosowany dla małych rozmiarów soczewek złożowych wybieranych na całą wy
sokość. Komory pozostawia się niewypełnione, oddzielone między sobą minimalną niezbędną gru
bością filaru (rys. l 0). Sposób udostępnienia, prowadzenia i organizacji robót oraz odstawy urobku 
jest identyczny jak w systemie Sublevel Stoping opisanym powyżej. 
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Rys. 10. System Sub1evel Open Stoping - SLOS (źródło: www.atlascopco.com) 
Figure 10. Sublevel Open StopingSystem-SLOS (source: www.atlascopco.com) 

6.4. System pionowych komór (bez międzypoziomów) ze składowaniem urobku 
i podsadzką- Vertical Crater Retreal 

Metoda pionowych komór z podsadzkąjest zbliżona do dwóch powyżej opisanych. Różnica polega 
na wybieraniu złoża między dwoma poziomami bez stosowania międzypoziomów. Kolejność wy
bierania komór jest taka, że wybieranie zaczyna się od naturalnej granicy złoża, wybierając w pierw
szej fazie co drugą komorę (rys . 11 a) i wypełniając podsadzką- mieszaniną skały płonnej, odpadów 
poflotacyjnych, piachem z domieszką cementu i wody. Wybieranie komór rozdzielających (druga 
faza - rys. 11 b) odbywa się po zestaleniu podsadzki w taki sam sposób. Taki sposób eksploatacji 
jest korzystny ze względu na środowisko (osiadanie terenu, stosunki wodne, obiekty przemysłowe 
i mieszkaniowe na powierzchni, a także na zagospodarowanie złoża) . 

6.5. System komorowo-blokowy z wypuszczaniem rudy- Block Caving Method 

System ten jest naj częściej stosowaną metodą wybierania złóż miedzi i innych metali o niskopro
centowych zawartościach w złożu . Jest stosowany w złożach o dużych wymiarach, zarówno piono
wych, jak i poziomych, w skałach łatwo pękających . Sposób udostępnienia oraz odstawy urobku 
jest taki sam, jak we wcześniej omówionych systemach. Różnice w sposobie urabiania i układu pow
stających komór został pokazany na rysunkach 12 i 13. Wadą tej metody eksploatacji jest duży 
wpływ na osiadanie powierzchni. Metoda ta jednak ze względu na korzyści ekonomiczne jest chęt
nie stosowana. 
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Rys. 11. System Vertical erater Retreat. a- pierwsza faza, b- druga faza 
(źródło: www.atlascopco.com) 
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Figure li. Vertical erater Retreat System. a- the first stage, b- the second stage 
(source: www.atlascopco.com) 
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Rys. 12. System Block eaving (źródło: www.atlascopco.com) 
Figure 12. Block eaving System (source: www.atlascopco.com) 
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Rys. 13 . System Block Caving (źródło: www.mining-technology.com) 
Figure 13. Block Caving System (source: www.mining-technology.com) 

6.6. Klasyczny system filarowo-komorowy- Room & Pillar 

Klasyczny system komorowo-filarowy jest stosowany w płaskich złożach, głównie sedymenttacyj
nych, które stanowią niewielki procent złóż miedzi (rys. 14). 
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Rys. 14. Klasyczny system komorowo-filarowy (źródło: www.atlascopco.com) 
Figure 14. Chamber-Pillar Cłassie System (source: www.atlascopco.com) 
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The Review o f Exploitation Systems 
in W orld Copper Mining and Others Ores Mining 

In the paper current ways of exploitation of ores of copper and others metais in strip mining were 
presented. Underground systems of exploitation were presented too. Profits with systems, disadvan
tages and advantages were showed. 
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Wzrost technicznej i ekonomicznej efektywności eksploatacji 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia ważny problem utrzymywania wyrobisk przyścianowych 
za frontem eksploatacji, zwłaszcza wyrobisk o znacznych gabarytach. Pokazano zalety i wady róż
nych technologii umożliwiających ochronę wyrobisk w sąsiedztwie zrobów, także na przykładzie 
rozwiązań stosowanych w KWK "Ziemowit". Zwrócono uwagę na koszty, z którymi należy się li
czyć przy podejmowaniu prób utrzymywania wyrobisk. Przedstawiono ewolucję, jaka dokonała się 
w zakresie dostosowania obudów dla rozcinek ścianowych w warunkach grubego pokładu 209. 
Zwrócono uwagę na interesujące rozwiązania wybierania węgla za granicą, między innymi długim 
frontem ścianowym z wykorzystaniem dwóch kompleksów maszyn. 

SŁOWA KLUCZOWE: System eksploatacji, rozcinka ścianowa, obudowa rozcinek, ochrona wyro
bisk przyścianowych, eksploatacja węgla za granicą 

l. WSTĘP 

Najczęściej stosowanym systemem eksploatacji złóż węgla kamiennego jest system ścianowy po
dłużny z zawałem stropu. Ponad 80% wydobycia krajowego uzyskuje się przy użyciu tego właśnie 
systemu. Stosowany jest on przeważnie do wybierania pokładów o grubości od l ,O do 4,5 m i na
chyleniu nieprzekraczającym 35°. 

Właściwe zaprojektowanie robót przygotowawczych, w celu okonturowania pól ścianowych 
wymaga rozstrzygnięć m.in. takich kwestii jak: czy chodniki podścianowe będą utrzymywane za 
frontem eksploatacji, jakie winny być gabaryty wyrobisk z uwagi na transport wyposażenia technicz
nego eksploatacji, jakie zostaną zastosowane sposoby wzmocnienia obudowy chodników dla zapew
nienia ich stateczności w sąsiedztwie zrobów. Prowadzenie wysokm:vydajnych ścian o dużych po
stępach przodków, porównywalnych z osiąganymi przy drążeniu wyrobisk korytarzowych, wymu
sza utrzymywanie chodników przyścianowych za frontem. Utrzymywane wyrobiska powinny po
siadać określone przepisami gabaryty [13]. W ścianach o wysokiej koncentracji produkcji, wyposa
żonych w kosztowne kompleksy, bardzo ważna jest kwestia szybkiego przezbrajania, likwidacji 
zbędnych przestojów. Dużym ułatwieniem dla przezbrajania ścian jest wykonywanie odpowiednio 
zaprojektowanych rozcinek ścianowych i wcześniejsze przygotowanie kanałów likwidacyjnych. 
Wykonanie w terminie całej grupy wymienionych wyrobisk korytarzowych koniecznych dla okon
turowania pola ścianowego jest dla większości kopalń dużym problemem, zwłaszcza, kiedy rejon 
pokładu nie jest dostatecznie rozpoznany i zdarzają się tak zwane "wyrobiska nietrafi one", zaprojek
towane w strefach zaburzeń. 
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Z wymienionych względów zagadnienie utrzymywania wyrobisk korytarzowych w jednostron
nym otoczeniu zrobów, dla ich powtórnego wykorzystania jest w górnictwie węglowym bardzo 
ważne. Doświadczenie pokazuje, że utrzymanie wyrobiska przy zrobach, jest łatwiejsze i mniej 
kosztowne, jeśli już w trakcie drążenia podejmuje się próby wzmocnienia obudowy i górotworu, 
odpowiednio dobrana jest obudowa podstawowa. Zapewnienic pełnej stateczności obudowy wyro
biska przed frontem eksploatacji praktycznie daje gwarancję jego utrzymania w sąsiedztwie zrobów. 
Chodniki projektowane do utrzymywania powinny być szczególnie starannie wykonywane, bardzo 
ważne jest zapewnienie natychmiastowej podporności obudowy, w czym pomaga coraz częściej 
stosowana wykładka mechaniczna. Poszukuje się nowych metod zwiększenia podporności obudo
wy. Wszystkie działania czynione w tym zakresie powinny prowadzić do ograniczenia zaciskania 
wyrobiska i deformacji obudowy [13]. Wszystkie z wymienionych dodatkowych działań potrzeb
nych dla utrzymywania wyrobisk za frontem generują znaczne koszty, w niektórych warunkach 
porównywalne z kosztami wydrążenia nowego wyrobiska. W takiej sytuacji zaletą możliwości 
powtórnego wykorzystania wyrobiska pozostaje czas oszczędzany na wykonanie nowego. 

Uważamy, że należy się jednak w dalszym ciągu zastanawiać, czy systemów ścianowych nie 
da się zmodernizować, czy stosowanie tradycyjnej rozcinki pokładu na pola ścianowe pojedynczy
mi wyrobiskami jest jedynym trafnym rozwiązaniem. Czy, w warunkach gdzie zagrożenia tego nie 
wykluczają, stosować rozcinkę pokładu wiązkami wyrobisk z wykorzystaniem odmiennych syste
mów mechanizacji drążenia, co umożliwi zwielokrotnienie postępu . Można przypuszczać, że istnie
jąjeszcze możliwości takiego dopracowania sposobu urabiania w wyrobisku ścianowym, które po
zwoliłoby na dalsze zmniejszenie zatrudnienia lub nawet opracowanie bezzałogowych systemów 
eksploatacji, co udało się osiągnąć przy urabianiu strugami . W ostatn ich latach w USA technika 
ta cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza, że obecne rozwiązania strugów pozwalają na eksplo
atację pokładów węgla o miąższości nawet 3 metry. 

2. RODZAJE OBUDÓW DLA ROZCINEK ŚCIANOWYCH SPRA WDZONYCH 
W WARUNKACH POKŁADU 209 KWK "ZIEMOWIT' 

Stosowanie ścianowych systemów eksploatacji węgla wymaga podziału pokładu na odpowiednich 
wymiarów pola. Wydzielenia pól dokonuje się wyrobiskami korytarzowymi, które dla systemów 
podłużnych są chodnikami i pochylniami pełniącymi funkcję rozcinek ścianowych i kanałów lik
widacyjnych. Wyrobiska te w naszych wanmkach zabezpiecza się przeważnie obudową podporo
wą, podatną składającą się ze stalowych odrzwi łukowych zbudowanych z kształtowników "V". 

Zadaniem obudowy wyrobisk korytarzowychjest [l] , [6]: 
- zapewnienie w wymaganym czasie funkcjonalności poprzez zachowanie kształtu i wielkości prze

kroju poprzecznego; 
- zapewnienie bezpieczer1stwa załogi i stworzenie dogodnych warunków pracy. 

Wchodzące w skład robót przygotowawczych rozcinki ścianowe charakteryzuje krótki okres 
utrzymywania. Należą one do wyrobisk, w których wymagane są przeważnie większe wymiary 
przekroju niż w chodnikach przyścianowych. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej 
szerokości. Łatwość zbrojenia rozcinki zależy również od kształtu przekroju w świetle obudowy 
tego wyrobiska. Powinien on umożliwić stosunkowo łatwe i szybkie ustawicnie maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład kompleksu ścianowego to jest obudowy zmechanizowanej, maszyny urabia
jącej, przenośników dla odstawy urobku oraz innych urządze11 pomocniczych [3], [4] , [6]. 

Często przy projektowaniu ich położenia zdarza się wybór niekorzystnej lokalizacji z uwagi 
na przebieg uskoków, oddziaływanie krawędzi, itp . 

W pokładzie 209 rozcinki ścianowe były wykonywane w różnych rozwiązaniach obudów podpo
rowych, poszukiwano optymalnego rozwiązania (rys. l) [11]. 
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Z uwagi na typy zastosowanych odrzwi i ich cechy konstrukcyjne, stosowane obudowy można po
dzielić na trzy zasadnicze gmpy [4], [6]: 
- odrzwia łukowe -typowe podatne obudowy ŁP; łukowe odrzwia kombinowane składające 

się z typowych łuków ociosowych o równej wielkości; łukowe odrzwia kombinowane, lecz 
o zmniejszonej wysokości wskutek skrócenia przyspągowych, prostych odcinków łuków ocio
sowych; 

- odrzwia łukowe z poszerzeniem odrzwiami prostymi- typowe dla podatnej ŁP i współpracują
ca z nimi prosta stropnica podparta stojakami, przy czym wysokość prostej ich części jest rów
na wysokości odrzwi ŁP oraz odmianę tych odrzwi obudowy różniącą się tym, że wysokość pros
tej części odrzwi obudowy jest mniejsza od wysokości odrzwi LP (równa miąższości pokładu 
lub wysokości ściany), prosta część odrzwi obudowy usytuowana jest w płaszczyźnie odrzwi 
ŁP lub jest względem nich przesunięta. 
Wykonywanie poszerzel'1 istniejących wyrobisk jest zawsze obarczone zwiększonym ryzykiem 
obwału, wynikającym z: 
a) dwuetapowego drążenia, w pierwszej kolejności wyrobiska głównego w obudowie łukowej, 

a następnie poszerzenia go odrzwiami prostymi; 
b) wytworzonych po wykonaniu pierwszego \V)'robiska stref odprężonych i spękań skał stropo

wych i zwiększonych w związku z tym nacisków na jego obudowę, co utrudnia wykonanie 
dmgiego etapu rozcinki, czyli poszerzenia; 

- odrzwia łukowo-proste- odrzwia wykonane z elementów łukowo-prostych z kształtownika "V" 
z małymi krzywiznami łuków, odrzwia o zaokrąglonych narożach, w części wykonane z typo
wych elementów łukowych współpracujących ze stropnicami prostymi, podpartymi stojakami 
oraz odrzwia w części wykonane z elementów łukowo-prostych o małych krzywiznach łu 

ków współpracujących z prostymi stropnicami podpartymi stojakami. 
Typowa obudowa łukowa ŁP wykorzystywana w rozcinkach ścianowych i umożliwia wykona

nie wyrobisk o znacznej szerokości i stosunkowo wysokich, co nie zawsze jest korzystne. Kształt 
i wymiary obudowy pociągają za sobą konieczność, szczególnie w pokładach średniej gmbości do
konywania przybierki stropu. Przerwanie ciągłości warstw stropowych przekrojem wyrobiska prze
ważnie nie jest korzystne, zapoczątkowuje proces dezintegracji otaczającego górotworu, co prowa
dzi do niekorzystnego wzrostu obciążenia obudowy. Wymuszone kształtem obudowy ŁP, przy
bierki skał stropu wpływają na koszty drążenia i utrzymania przedmiotowych wyrobisk [1], [11] , 
[16]. Rozcinka ścianowa wykonana w obudowie łukowej sprawia, że dla rozparcia sekcji należy 
dodatkowo, po ich ustawieniu na właściwym miejscu, wypełnić pustkę znajdującą się ponad płaską 
stropnicą i łukiem stropowym odrzwi obudowy. 

Stosowana w rozcinkach ścianowych w początkowym okresie obudowa ŁP w bardzo krótkim 
czasie ulegała deformacjom. Po czasie około 3 miesięcy od wykonania wyrobiska, przemieszcze
nia pionowe stropu sięgały nawet 20% pierwotnej wysokości, przemieszczenia poziome 7% pier
wotnej szerokości. Każdorazowo przed zbrojeniem takiej rozcinki ścianowej należało ją odcinko
wo przebudowywać, co opóźniało planowy rozmch ścian oraz powiększało koszty robót przygo
towawczych. Doświadczenia te zmuszają kopalnię do poszukiwm1 korzystniejszych rozwiązań obu
dowy rozcinek. Dla ścian zlokalizowanych w pokładzie 209 takim rozwiązaniem wydaje się być 
obudowa ŁPrw [li]. 

Rozcinka ścianowa wykonana w obudowie zbliżonej do prostokątnej jest korzystniejsza do zbro
jenia, gdyż sekcje po ustawieniu na swoich miejscach mogą zostać bez dodatkowych zabiegów roz
parte. Z prostokątnego wyrobiska rozcinki łatwiejszy jest również "wyjazd" kompleksu ścianowego 
i rozruch ściany. 

Wybrana w kopalni koncepcja zbrojenia ścian za pomocą kolejki spągowej KSZ-900, jak rów
nież obudowa ŁPrw-32/V-32 rozcinek ścianowych pozwoliła na zazbrojenie ściany 904 w czasie 
krótszym niż 3 miesiące. Ze względu na konieczność dalszego maksymalnego i jak najbardziej efek
tywnego wykorzystania maszyn i urządze1'1 zaprojektowano przygotowanie pól dla ścian 905 i 904 
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umożliwiających zmianę kierunku postępu frontu. Nowy sposób rozcięcia pozwoli na skrócenie 
czasu przezbrajania nawet do 2 miesięcy. 

Wpisanie sekcji FAZ05 22/45 -POz 
w obudowę lP 1 0/'..125/t.+poszerzenie 

1------7,2m----

Wpisanie sekcji FAZOS 22/45 -P02 
w obudowę lP 16/V29/4/A 

E 
~ 

Rys. l. Schematy zabudowy sekcji dla różnych wariantów 

Wpisanie sekcji FAZOS 22/45 -POz 
w obwdowę tPrw32/V32 

1-------7,5m------l 

Wpisanie sekcji FAZOS 22/45 -POz 
w obudowę KaPo 6 

obudowy rozcinak ścianowych w pokładzie 209 w KWK "Ziemowit" 
Figure l. Arrangement drafts o f power roof supports for different options 
in the longwall crosscuts 209 seam in "Ziemowit" Coal Mine 

W chodnikach przyścianowych przejawy ciśnienia górotworu, występują ze szczególnym na
sileniem w odcinkach oddziaływania fali ciśnienia eksploatacyjnego przed frontem eksploatacji. 
W obecnych uwarunkowaniach techniczno-organizacyjnych i ze względu na panujące warunki 
geologiczno-górnicze do wykonania wyrobisk przyścianowych, wykorzystywana jest obudowa 
z kształtownika o profilu minimum V29 i wielkości odrzwi minimum l O (I stopień podwyższenia) . 
Wyzwaniem dla kopalni jest utrzymanie tych wyrobisk za frontem eksploatacji w jednostronnym 
otoczeniu zrobów na wybiegu do około 2,5 km i zapewnienie ich funkcjonalności [11], [16] . 

3. STOSOWANE SPOSOBY UTRZYMYWANIA CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH 

Tradycyjne metody wspomagające utrzymywanie chodników przyścianowych, polegające na stoso
waniu wzmocnienia w postaci: kasztów, podciągów, przykatwiania łuków obudowy lub górotworu 
kotwami stalowymi często okazują się często mało efektywne, gdyż dochodzi do degradacji wyro
biska. Konieczne jest wówczas wykonywanie kosztownych prac odtwarzających pierwotny kształt 
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wyrobisk. Prace te najczęściej polegają na spągowaniu, ale nierzadko i przebudowie. Duże koszty 
opisanych sposobów przywracania funkcjonalności wyrobisk mogą decydować o rezygnacji z utrzy
mywania chodnika i wykonania nowego, równoległego wyrobiska [lO] , [13], [17]. 

W trudniejszych warunkach geomechanicznych najczęściej dla utrzymywania chodników przy
ścianowych, stosuje się dodatkowo podparcie wspornika stropowego od strony zrobów. Najczęś

ciej są to przychodnikowe pasy podsadzkowe. 
Do ich budowy stosuje się kilka rodzajów spoiw mineralnych [13]: 

- spoiwa mineralno-cementowe; 
- spoiwa popiołowo-cementowe; 
- spoiwa wykorzystujące wysokosprawne, szybkowiążące cementy portlandzkie. 

Przy stałych parametrach wytrzymałościowych materiału, z którego zbudowany jest pas, poprzez 
zmianę jego szerokości można uzyskać wymaganą podporność. 

Ceny materiałów i robocizny sprawiają, że koszt wykonania pasa podporowego ze spoiw mineralno
cementowych stanowi od 45% do l 00% kosztów wykonania nowego wyrobiska. Pas przychodni
kowy stanowi dodatkowo szczelną izolację zrobów przed dopływem świeżego powietrza, co jest 
ważne w warunkach zagrożenia pożarami endogenicznymi. Wadą tego sposobu ochrony chodni
ków przyścianowych dla powtórnego ich wykorzystania są koszty materiałowe i duża pracochłon
ność technologii wykonywania pasów. Wykonywanie wygrodzenia przestrzeni pasa, bezpośrednio 
za obudową ścianową, w strefie zawału, jest czynnością kłopotliwą i niebezpieczną. Przy dużych 
postępach aktualnie prowadzonych ścian najczęściej bywająproblemy z nadążaniem wykonywania 
pasa [ 13], [ 17]. 

Ostatnia wymieniona grupa spoiw daje beton o dużej wytrzymałości i z tego względu jest wyko
rzystana do budowy słupów stawianych w pewnej podziałce, najczęściej dostosowanej do podział
ki obudowy podporowej [13]. 

4. SPRA WDZONE SPOSOBY UTRZYMYWANIA CHODNIKÓW PODŚCIANOWYCH 
W WARUNKACH KWK "ZIEMOWIT" 

W związku z uruchomieniem w latach 90 . przez kopalnię "Ziemowit" wysoko wydajnej ściany 
o wysokości około 4,0 m i wybiegu ponad 2,5 km, zaistniała potrzeba opracowania efektywnego 
rozwiązania wzmocnienia chodnika podścianowego, pozwalającego utrzymywać go w stanie umoż
liwiającym jego wykorzystanie podczas eksploatacji pokładu następną ścianą. Minimalna wysokość 
utrzymywanego przy zrobach chodnika, aby mógł on pełnić swoje funkcje dla następnej ściany po
winna wynosić około 3,5 m [13]. 

Wcześniejsze doświadczenia z utrzymywaniem chodników w pokładzie 209 za frontem eksplo
atacji nie przemawiały za możliwością zastosowania tradycyjnych rozwiązań. Kopalnia ,,Ziemowit" 
dokonała szczegółowej analizy wszystkich przytoczonych możliwości ochrony uwzględniając tak
że możliwości dostarczenia właściwej ilości materiałów do budowy pasa i czasochłonności techno
logi i w dostosowaniu do założonych postępów ściany. Kopalnia z pomocą Katedry Górnictwa 
?odziemnego AGH opracowała własne rozwiązanie ochrony wyrobiska (rys. 2). Rozwiązanie to 
umożliwiało znaczne obniżenie materiałochłonności i czasochłonności wykonywania wzmocnienia 
w postaci betonowych podpór- słupów [13]. 

Słupy stawiane były bezpośrednio za przenośnikiem ścianowym, po wykonaniu czynności prze
kładki. Szybkowiążący beton i wykonywanie słupów w bliskiej odległości czoła ściany, pozwalały 
na wystarczający przyrost wytrzymałości, zanim rozpoczynała się konwergencja przestrzeni po 
wybranym pokładzi e. Pozwalało to na przejęcie przez słup obciążenia pochodzącego od warstw 
stropowych w bliskim sąsiedztwie czoła ściany i zapobiegało dezintegracji wspomika stropowego. 
Zapewnienie tak szybkiego podparcia wspomika, nie byłoby możliwe przy zastosowaniu systemu 
ochrony z pasem podsadzkowym [ 13]. 
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Zastosowanie, w miejsce dotychczasowych pasów podsadzkowych, punktowo podpierających 
słupów spowodowało znaczne zmniejszenie ilości spoiwa, a co za tym idzie niższe koszty robociz
ny i materiałowe wzmocnienia. Średni koszt utrzymania l mb chodnika przyścianowego z podpie
raniem chodnika zależnie od stosowanego spoiwa waha się w granicach 30% do 60% kosztu wydrą
żenia l metra nowego chodnika [13] . 

Pasy ochronne nie są w stanie, w takim stopniu przejmować obciążenia bezpośrednio za frontem 
eksploatacyjnym. Wykony\Nanie słupów w dobranych odstępach pozwala uzyskiwać większe po
stępy ochrony i co bardzo ważne wykonywać je bezpośrednio za frontem. Wadą tej metody ochro
ny chodnika jest jednak konieczność uszczelnienia przestrzeni zrobów od dopływu powietrza [13]. 

Rys. 2. Sposób utrzymywania chodnika przyścianowego: 
slupy podporowe lokalizowane pod wspornikiem stropowym 
Figure 2. The metbod ofmaintenance tongwali passage: 
prop pillar located under roof support 

Z opisanych względów kopalnia prowadzi dalsze poszukiwania nowych rozwiązań technolo
gicznych pozwalających zwiększać postęp ochrony wyrobisk przyścianowych utrzymywanych 
w otoczeniu zrobów. 

~d o_koło 3 lat utrzymywanie chodników podścianowych odbywa się w kopalni poprzez połą
czeme kilku elementów wzmocnienia wyrobiska obudowy i górotworu [12], [14]: 
- prostek z kształtownika "V" zabudowanych w osi wyrobiska przykotwianych kotwami stnmo

wymi o długości około 6,5 m, (±0,5 m) pomiędzy odrzwiami obudowy (tzw. kotwienie wysokie); 
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- kasztów z podkładów staro-użytecznych, budowanych bezpośrednio za przenośnikiem ściano
wym od strony ociosu ścianowego z maksymalnym rozstawem, co 5,0 m lub stojaków stalo
wych typu SV29 zabudowanych, co 3,0 m w osi chodnika; 

- podciągów drewnianych budowanych po ociosie ściany lub w osi wyrobiska, podbudowanych 
stojakami drewnianymi lub stalowymi. 

5. SYSTEMY ŚCIANOWE WYBIERANIA POKLADÓW 
WĘGLA KAMIENNEGO STOSOWANE ZAGRANICĄ 

Systemy ścianowe stosowane są aktualnie przez wszystkich liczących się producentów węgla 

kamiennego w świecie. W tych krajach, w których dominowały systemy komorowo-filarowe 
obserwuje się nawet wyraźne tendencje wzrostowe stosowania tych systemów. Takie tendencje wi
dać wyraźnie w górnictwie węglowym USA, Australii i RP A. Do niedawna panowało u tych pro
ducentów przekonanie, że tylko systemy komorowo-filarowe są w stanie zapewnić ciągłość wydo
bycia, a systemy ścianowe cechują przestoje powodowane długim czasem przezbrajania ścian. 
Duże koszty wyposażenia ściany wymuszają maksymalne wykorzystanie kompleksu ścianowego. 
Operacje przezbrajania wykonywane początkowo mniej sprawnie, trwają dzisiaj znacznie krócej. 
Eksploatacja systemami ścianowymi prowadzonajest głównie z zawałem skał stropowych. Prowa
dzone aktualnie rekordowe ściany eksploatacyjne są w stanie dawać dobowe wydobycie wynoszą
ce około 30 000 ton. W krajach, gdzie eksploatacja węgla prowadzona jest częściowo systemami 
komorowo-filarowymi, stosuje się nieco inne zasady wykonywania robót przygotowawczych dla 
wyrobisk ścianowych . Chodniki przyścianowe wykonywane są w wiązkach po kilka, z pozostawie
niem pomiędzy nimi filarów (rys. 3). Należy zaznaczyć , że takie wykonywanie wyrobisk przygoto
wawczych możliwe jest tylko przy wykorzystaniu obudowy kotwiowej. Rozwiązanie takie wymaga 
wykonania znacznie większej ilości wyrobisk korytarzowych niż przy wycinaniu pól nitkami poje
dynczymi. Wiązka wyrobisk musi być wykonywana z postępem większym niż postępy uzyskiwane 
w ścianach eksploatacyjnych. Wyrobiska powinny mieć gabaryty dostosowane do teclmologii zbro
jenia z wykorzystaniem wozów samojezdnych. Koszty wykonywania takich robót przygotowaw
czych mają niebagatelne znaczenie [7] , [ 15]. Niweluje je jednak rozwiązanie prowadzenia ścian 
eksploatacyjnych przy wiązce chodników z zabezpieczaniem skrzyżowania przy pomocy sekcji 
obudowy ścianowej. Sekcja prowadzona w chodniku przyścianowym ułatwia w sposób zasadniczy 
przekładkę przenośnika ścianowego i eliminuje potrzebę dodatkowego zabezpieczania skrzyżowań. 
Skrócenie czasu wykonywania przekładki w zasadniczy sposób rzutuje na wydajność i wielkość 
wydobycia z pojedynczego wyrobiska ścianowego. Przykładowy sposób rozcięcia pola pokładu 
w australijskiej kopalni .,West Clif' wskazuje na możliwość w miarę czystego wybierania nieregu
łamych pól dzięki równoległemu stosowaniu w oddziale systemu ścianowego i komorowego. Duże 
postępy uzyskiwane w drążeniu wiązki chodników przy wykorzystaniu właściwego systemu mecha
nizacji pozwalają na dodatkowe, znaczące dla kopalni, wydobycie z robót przygotowawczych. Typo
wa dla australijskiego górnictwa węglowego kopalnia prowadzi eksploatację jedną ścianą, a dodat
kowe wydobycie w około 40%, pochodzi z robót przygotowawczych [9]. 

W USA systemy ścianowe eksploatacji węgla zostały wprowadzone na początku lat sześćdzie
siątych. Wcześniej stosowano głównie systemy komorowo-filarowe w wielu odmianach. Obecnie 
projektowane w górnictwie amerykańskim ściany posiadają dhtgość od 60-820 m najczęściej jednak 
zawartajest ona w przedziale 120-370 m. Większość wybieranych w USA pokładów węgla zalega 
poziomo, a ich grubość waha się od l, 1-4,0 m. Ściany prowadzone są przeważnie ze zwrotem od 
granic, ale spotyka się też przemienne wybieranie kolejnych ścian w polu. Tam gdzie to jest możli
we, dla skrócenia czasu przezbrajania, rozcinkę ścianową dla nowej ściany wykonuje się na prze
ciw kanału likwidacyjnego ściany zakończonej. Pola ścianowe są wycinane wiązkami chodników 
w sposób analogiczny jak pokazano to dla górnictwa australijskiego. Z uwagi na duże postępy 
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frontu ścianowego dochodzące do 20 m na dobę konieczne jest również nadążanie z wycinaniem 
paneli ścianowych wiązkami chodników [5], [14]. 

Urabianie pokładu węgla w ścianach kopalń amerykańskich prowadzone_jest przeważnie kom
bajnem, a odstawa realizowana za pomocąsystemu przenośników [5]. 

Należałoby rozważyć, czy w przyszłości, po udostępnieniu nowych poziomów wydobywczych, 
w sprzyjających warunkach geologiczno-górniczych i zagrożeniach naturalnych na akceptowalnym 
poziomie, eksploatacja z podobnymi rozwiązaniami nie byłaby alternatywą dla tradycyjnych- ogra
niczonych systemów ścianowych. 
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Rys. 3. Sposób rozcinki pokładu na pola ścianowe wiązką chodników 
Figure 3. Method o f seam's crosscut for a longwall fields by the bund! e o f passages 

6. KONCEPCJA PROWADZENIA DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN 

Mając na uwadze wszystkie wymienione problemy związane z utrzymywaniem chodników za ścia
nami, kosztami takiego rozwiązania należy się zastanowić nad koncepcją prowadzenia dwóch rów
noległych ścian, w której żaden z chodników nie jest utrzymywany. 

Proponowane rozwiązanie polegałoby na przygotowaniu dwóch pól ścianowych trzema chodni
kami (rys . 4). Takie przygotowanie pokładu dałoby możliwość prowadzenia dwóch bliźniaczych 
ścian z odstawą na najłatwiejszy dla utrzymywania chodnik. Chodnik ten zlokalizowany pomiędzy 
dwiema ścianami byłby wykorzystywany również, jako doprowadzający świeże powietrze. Zaletą 
takiego rozwiązania jest długi front eksploatacyjny korzystny w przypadku zagrożenia tąpaniami, 
skrócenie przenośnika ścianowego odstawy, użycie dwóch maszyn urabiających na jednym fron
cie, maksymalna koncentracja wydobycia. Długi front powinien pozwolić na zapewnienie wyso
kiego wydobycia sięgającego nawet 30 tys. ton na dobę. Wydaje się, że optymalne dla warunków 
kopalni długości tych ścian powinny wynosić około 250 m przy miąższości pokładu w granicach 
1,6-4,5 m. 
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Analizując możliwości zastosowania przedstawionego systemu eksploatacji, należy brać pod 
uwagę nie tylko aspekty techniczne i ekonomiczne, ale bezpieczne prowadzenie eksploatacji 
w warunkach zagrożeń naturalnych a zwłaszcza zagrożenia tąpaniami. Zastosowanie systemu skut
kuje bowiem wydłużeniem frontu eksploatacyjnego, prostoliniowością tego frontu, co powinno 
wpłynąć na obniżenie poziomu zagrożenia tąpaniami. Należy dopracować tylko sposób przygoto
wywania kolejnych pól w aspekcie filarów pozostawianych przy zrobach. Pozostawiane ewentual
nie filary nie powinny zaburzać korzystnego rozkładu naprężeń, zarówno w pokładzie wybieranym 
jak i w pokładach sąsiednich [8]. 

Kopalnia "Ziemowit" prowadzi na przykład eksploatację w pokładach 207 i 209, których części 
zostały, co prawda zaliczone do I stopnia zagrożenia tąpaniami, ale wieloletnie doświadczenia wska
zują, że realne zagrożenia tąpnięciem jest małe. Przez okres 20 lat prowadzenia eksploatacji w wa
runkach I stopnia zagrożenia nie wystąpiło tąpnięcie ani żadne zjawisko dynamiczne o podobnym 
charakterze. Podstawową przesłanką do zaliczenia części pokładów 207 i 209 do l stopnia zagroże
nia tąpaniami była, występująca okresowo, wysoka aktywność sejsmiczna, ze wstrząsami o energii 
105-106 J, a sporadycznie 107 J. W warunkach warstw łaziskich aktywność taka nie odzwierciedla 
jednak rzeczywistego poziomu zagrożenia tąpaniami, które pozostaje na niskim poziomie. Artykuł 
ten nie jest miejscem na szersze uzasadnienie tej tezy, ale można w dużym skrócie stwierdzić, że 
powodem niskiego zagrożenia tąpaniami mimo wysokiej aktywności sejsmicznej, jest specyficzna 
budowa warstw łaziskich, gdzie pokłady węgla o wysokiej wytrzymałości oddzielone są od siebie 
grubymi warstwami piaskowców o niskiej lub bardzo niskiej wytrzymałości. Górotwór taki jest 
zdolny do generowania nawet bardzo silnych wstrząsów, ale ponieważ ogniska położone są w du
żych odległościach od pokładu (do 390m) i dość daleko przed frontem ściany (do 290m), ich od
działywanie na strukturę eksploatowanego pokładu jest za słabe, żeby wywołać tąpnięcie . Górotwór 
jest więc wstrząsogenny, ale nieskłonny do tąpań. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć wy
niki oznaczeń wskaźnika skłonności do tąpań układu "skały otaczające-pokład węgla" WTG doko
nanych m.in. dla warstw łaziskich przez M. Bukowską w Zakładzie Tąpań i Mechaniki Górotwom 
Głównego Instytutu Górnictwa [2]. Tąpnięcia zazwyczaj występują w pokładach zalegających 
w obrębie warstw piaskowcowo-mułoweowych cechujących się dużą zdolnością do gromadzenia 
energii sprężystej. W przypadku warstw łaziskich, mimo wysokiej wytrzymałości węgla, układ 
"skały otaczające-węgiel" nie jest zdolny do tąpnięcia, ponieważ skały otaczające nie mają zdol
ności do kumulowania energii sprężystej, ze względu na niskie parametry wytrzymałościowe [18]. 

Rys. 4. Przestrzenny schemat koncepcji eksploatacji pokładu węgla dwoma równoległymi ścianami 
Figure 4. Idea o f co al seams exploitation by the two parallellongwall faces 
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Wstępna analiza wamnków geologiczno-górniczych wskazuje, że w KWK "Ziemowit" opisywa
ny system eksploatacji mógłby w przyszłości być brany pod uwagę. Zastosowanie opisanego syste
mu powinno przynieść znaczne korzyści ekonomiczne i organizacyjne w wyniku istotnego zmniej
szenia zakresu niezbędnych dla prowadzenia eksploatacji wyrobisk korytarzowych. Oczywiście za
stosowanie nowych systemów musiałoby być poprzedzone wszechstronną i wnikliwą analizą wszyst
kich aspektów technologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczne prowadzenie 
eksploatacji w wamnkach występujących zagrożeń naturalnych. 

Odnosząc się do kwestii zagrożenia tąpaniami w sposób bardziej ogólny, należy stwierdzić , 

że w okresie ubiegłych 10-15 lat wystąpił znaczny spadek liczby tąpnięć i ich skutków. Złożyły się 
na to różne czynniki, w tym zwłaszcza zaniechanie lub znaczne ograniczenie wydobycia w pokła
dach i rejonach najbardziej zagrożonych oraz przedsięwzięcia organizacyjne, zmierzające do ogra
niczenia liczby pracowników i czasu ich przebywania w najbardziej zagrożonych tąpaniami miej
scach. W śród czynników, którym zawdzięczamy korzystną w ostatnich latach statystykę zagroże
nia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego, tmdno jednak wyrnienić postęp w zakresie progno
zowania tego zagrożenia. Wynika to m.in. z faktu, że stosowane rutynowo w kopalniach metody 
określania stanu zagrożenia tąpaniami, takie jak metoda wierceń małośrednicowych czy metoda 
sejsmoakustyczna, opracowane zostały do prognozowania tąpnięć pokładowych, które obecnie 
praktycznie nie występują. Jedynie metoda sejsmologii górniczej pozwala na zbieranie informacji 
o zjawiskach niszczenia skał w warstwach stropowych. Rozwój tej metody jest możliwy przez 
lepsze poznanie i opis procesów geomechanicznych, które zachodzą w warstwach stropowych 
i to w odległości od pokładu wynoszącej l 00-300 m. Zagrożenie sejsmiczne występuje, bowiem 
jako końcowy etap procesu niszczenia skał i dlatego znajomość tego postępującego w czasie proce
su jest kluczowa dla stworzenia metod prognozy. Niewiele w tym zakresie można zdziałać bez 
kosztownych badań górotworu w warunkach "in situ". Wymagałoby to wykonania długich otwo
rów badawczych, które pozwolą na umieszczenie w obrębie badanego górotworu odpowiednich 
instrumentów pomiarowych, pozwalających na stwierdzanie zmian zachodzących w górotworze 
pod wpływem eksploatacji. 

Możliwe i celowe byłoby na przykład wykonanie w skałach stropowych otworu wiertniczego 
o długości około300m i "naszpikowanie" go odpowiednimi czujnikami, odbiornikami drgań, itp., 
które pozwoliłyby na precyzyjne śledzenie w czasie zmian, zachodzących w górotworze pod wpły
wem zbliżającej się eksploatacji. Strumień takich danych byłby podstawą do opracowania prognoz 
jakościowych i ilościowych. Nasuwa się tu analogia z prognozami pogody- istotny wzrost wiary
godności prognoz pogody nastąpił, gdy wykorzystana została " lawina" informacji z satelitów 
i automatycznych stacji na oceanach. Trzeba jednak ustalić, jakie wymagania postawić prognozie 
zagrożenia sejsmicznego. Jeżeli wymagać będziemy wskazania czasu, miejsca i energii silnego 
wstrząsu to należy stwierdzić, że tego rodzaju prognoza jeszcze przez długi czas będzie niemożli
wa. Wydaje s ię możliwym, że po zbadaniu mechanizmu wstrząsów i stworzeniu dobrego modelu 
ich generowania, możliwe będzie w miarę dokładne wyznaczanie miejsc, gdzie ryzyko wystąpienia 
wstrząsu lub tąpnięcia będzie znacząco wyższe niż w innych rejonach. Umożliwi to zastosowanie 
w wyznaczonych miejscach takich technologii górniczych, które pozwolą to zagrożenie zmniejszyć 
bądź nawet wyeliminować. 

Celem lepszego poznania górotworu, wpływu fali ciśnień na obudowę wyrobisk korytarzowych 
oraz optymalizacji technologii wzmacniania wyrobisk przyścianowych, w najbliższym czasie, 
z pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa zostanie przetestowany system ciągłego monito
ringu obudowy. Monitorowane będą parametry obudowy: zsuw w złączach ciernych, deformacje 
odrzwi oraz obciążenia kotwi wzmacniających. Rejestrowane na dole informacje przesyłane będą 
przy użyciu techniki światłowodowej na powierzchnię do działu Tąpań, Obudowy i Kierowania 
Stropem. 
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WNIOSKJ 

Uzyskanie maksymalnej koncentracji wydobycia, wydajności pracy oraz obniżenia kosztów jest 
jednym z kluczowych problemów dla każdej z kopalń. Ważnym jest, zatem opracowanie optymal
nego sposobu utrzymywania wyrobisk przyścianowych w jednostronnym otoczeniu zrobów. Celem 
takiego działania jest możliwość powtórnego wykorzystania wyrobisk, zmniejszenia zakresu i skró
cenia czasu robót przygotowawczych. Jednym z takich działańjest wzmacnianie wyrobisk przyścia

nowych z zastosowaniem ochronnych pasów przychodnikowych. Wykonywane są one zależnie od 
doświadczeń ze spoiw mineralno-cementowych lub popiołowo-cementowych. Alternatywnym roz
wiązaniem dla pasów są słupy wykonywane z betonu, którego głównym składnikiem jest wysoko
sprawny cement portlandzki i kruszywa mineralne. 

Kopalnia "Ziemowit" od około 3 lat, z dużym powodzeniem utrzymuje chodniki podścianowe 
poprzez kotwienie wysokie i stosowane równolegle układanie kasztów staro użytecznych oraz pod
ciąg drewniany. 

Wszystkich trudności związanych z ochroną wyrobiska nie da się jednak przewidzieć i z tego 
względu dokładne koszty utrzymania mogą być określone dopiero po powtórnym jego wykorzysta
niu. W tych samych lub podobnych warunkach, koszty utrzymania wyrobiska powinny być podob
ne, dlatego też, należy bazować na własnym doświadczeniu kopalni w tym zakresie. 

Uruchamianie przez większość kopalń wysokowydajnych ścian wymaga wykonywania wyrobisk 
o coraz większych gabarytach. Analizy doświadczeń i badań prowadzonych w kopalni "Ziemowit" 
jednoznacznie dowiodły celowości stosowania obudowy łukowo-prostej i jej zalet w stosunku do 
dotychczas stosowanych obudów rozcinek ścianowych. 

Należy się zastanowić , czy w obecnych realiach kopalń, utrzymywanie coraz większych wyro
bisk przyścianowych jest optymalnym rozwiązaniem. Być może systemy niewymagające utrzymy
wania chodników w otoczeniu zrobów mogłyby przynieść korzystne efekty ekonomiczne. Zastoso
wanie nowych systemów eksploatacji powinno być jednak poprzedzone wszechstronną i wnikliwą 
analizą wszystkich aspektów, w tym również zagrożeń naturalnych. 

W poszukiwaniu dalszych oszczędności należałoby zastanowić się nad prowadzeniem ścian przy 
zastosowaniu takiej techniki, przy której ilość ludzi bezpośrednio związana z wydobyciem została
by ograniczona do minimum. 
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Increase ofthe Technical and Economic Effectiveness ofthe Hard Coal 
Mining in the Conditions o f "Ziemowit" Coal Mine 

The paper presents serious problem with maintenance of the longwall passages, particularly with 
a large dimensions, behind the line ofthe exploitation. lt has been shown advantages and disadvan
tages o f the various methods for keeping passages in the longwall go b s neighbourhood, including 
examples o f solutions applied on "Ziemowit" Coal Mine with their approximate costs. Based on 
the conditions o f the thick 209 seam the evolution o f roof support systems for longwall crosscuts 
has been demonstrated. It has been shown some interesting solutions of longwall systems for min
ing applied abroad, amon g others, based on a long lin e o f mining with two sets o f machin es. 
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Wykorzystanie światłowodów w procesach monitoringu 
i wizualizacji pracy urządzeń energomechanicznych 

Mieczysław Timler 
Firma" Timler" 

Antoni Wojaczek 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: Spadek zatrudnienia w kopalniach oraz dążenie do wzrostu wydajności i nieza
wodności urządzeń ciągu technologicznego prowadzi do poszukiwania nowych metod nadzoru nad 
pracą maszyn i urządzeń dołowych i powierzchniowych. Systemy automatyzacji procesów gómi
czych wraz z systemami wizualizacji i sterowania oparte na technologii światłowodowej są najlep
szym rozwiązaniem dla stale rozwijającego się przemysłu gómiczego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Transmisja technologiczna, systemy dyspozytorskie, technika światłowo
dowa 

l. WSTĘP 

Rozwój i nowe rozwiązania maszyn górniczych a zarazem spadające zatrudnienie w sektorze wydo
bywczym wymuszają konieczność automatyzacji procesów produkcyjnych. Możliwe jest to dzięki 
wprowadzaniu do przemysh1 gómiczego nowoczesnych urządzeń elektronicznych stanowiących 
wewnętrzne wyposażenie maszyn, umożliwiając w ten sposób monitorowanie ich pracy. Elementy 
te pozwalają na gromadzenie i wysyłanie danych informujących użytkownika o stanie technicznym, 
rodzaju pracy jak również stwarzają możliwość zdalnego sterowania, które przy zastosowaniu trans
misji światłowodowych pozwala na wykonywanie tych czynności z miejsc zarządzania niejedno
krotnie oddalonych od narzędzi technologicznych. Zadaniem tak zorganizowanej automatyzacji 
w połączeniu z systemami kontroli i monitorowania jest dążenie do prowadzenia bezawaryjnej i bez
piecznej pracy. Odpowiednia analiza monitorowanych zmiennych parametrów pracującej grupy. urzą
dzeń pozwala na szybkie określenie stanów awaryjnych. Od sprawnie zorganizowanych procesów 
związanych z kontrolą i analizą stanów pracy urządzeń zależeć może bezawaryjność oraz ciągłość 
wydobycia. 

Zmieniające się warunki funkcjonowania kopalń związane z uwarunkowaniami geologicznymi, 
ekonomicznymi i społecznymi zmusząją zakłady gómicze do łączenia kopalń, sięgania po coraz głę

biej zalegające zasoby złóż i oddalone rejony, niejednokrotnie zlokalizowane na terenach nieczyn
nych już kopah1. Powyższe działania powodują konieczność zastosowania zintegrowanych syste
mów komunikacyjnych dla szeregu profili wynikających ze specyfiki działania kopalni. Wyłania 
się więc pewna struktura zarządzania, która dla niezawodnego działania procesów technologicz
nych wymaga szybkiej i wielowątkowej informacji . W związku z tym coraz większą rolę zaczynają 
odg1ywać w przemyśle górniczym systemy energomechaniczne nadzorujące procesy technologiczne. 
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1.1. Nadzór procesu technologicznego 

Monitorowanie, sterowanie i wizualizacja pracy poszczególnych grup urządzeń energomechanicz
nych możliwe są dzięki stworzeniu systemu transmisji technologicznej. 

Jej składowymi są: 
- szkielet transmisyjny główny oparty na technice światłowodowej; 

szkielet transmisyjny telekomunikacyjny tradycyjny w zakresie krótkich dystansów; 
- służby dyspozytorskie energomechaniczne; 
- zintegrowane systemy monitorowania i sterowania zabudowane na jednej piatfonnie i interfej-

sie; 
- wydzielona w strukturach kopalni sieć lub system transmisji udostępniający zasoby systemu mo

nitorowania i sterowania; 
- główne centrum obliczeniowe, w którym zlokalizowany jest system przetwarzający przepływa

jące infonnacje. 
Informacje zgrupowane w transmisji technologicznej przesyłane do centralnego punktu serwe

rowego to grupy związane z: 
monitoringiem urządzeń urabiających kompleksów ścianowych i chodnikowych wraz z odsta
wą i urządzeniami zasilającymi, napędowymi; 

- monitorowaniem i sterowaniem rozdzielń dołowych i powierzchniowych wraz z pompowniami; 
- stacjami wentylatorów oraz centralnych klimatyzacji; 

logistyką materiałową palączoną z bezpośrednią łącznością z ruchomymi obiektami transportu; 
- monitoringiem wizyjnym głównych ciągów odstawczych, obiektów załadunku skipu i przeróbki. 

SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE 

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE 

- RADIOLL!\JIA (ŁĄCZNOŚĆ RADIO W A) 

- SYSTEMY POWIERZCHNIOWE 

MASZY 1 -ÓRNICZE 

POWIERZCHNIA 

WYROBISKA DOtOWE SYSTE.'v1 MONITORINGU ŚCIANOWEGO 
-. ROZRUSZNIK! (ITP.) 

• KOMBĄJN 
•, "' 
OBtEJ<TY ' / " 

POMPOWNIE KABEL CIEKNĄCY KOMPLEl<SU 
/ ŚCt.Ą.NOW' GO 

ROZDZIELNIE 
ELEKTRYCZNE DOŁOWE 

Rys. l. Schemat blokowy sieci światłowodowej 
Figure l. B! o ck diagram of a fibre-optic cable network 
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2. INFRASTRUKTURA 

2.1. Sieć światłowodowa wraz z urządzeniami aktywnymi 

Sieć światłowodowa składa się z części powierzchniowej i dołowej . Główny elementem sieci jest 
centrum (punkt gwiazdowy), do którego sprowadzone są kable powierzchniowe i dołowe. To w tym 
miejscu znajdują się różnego rodzaju urządzenia multipleksery konwertujące sygnały z sieci świa

tłowodowej do sieci komputerowej, transmisji szeregowej, itp. przesyłanej dalej do serwerów prze
twarzających dane. Bezpośrednio do głównego punktu gwiazdowego podłączone są stanowiska osób 
zarządzających systemem czyli dyspozytorzy energomechaniczni lub nadsztygarzy odpowiednich 
działów. 

Infrastruktura kablowa złożona jest z głównych ciągów magistralnych, kabli szybowych, chod
nikowych udostępniających wyrobiska dołowe. Sposób prowadzenia sieci światłowodowej w ko
palni zależny jest od jej przeznaczenia, tj. bezpieczeństwa przesyłania danych oraz od topologii za
kładu. 

W polskim górnictwie spotkać można sieci o układzie : 

gwiazdowym; 
- szeregowym: 
- szeregowo-równoległym; 

- równoległym w połączeniach głównych punktów gwiazdowych. 

UKU\D SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY 
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Rys. 2. Topologia sieci światłowodowej 
Figure 2. Topology o f a fibre-optic cable network 
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Rys. 3. Topologia sieci światłowodowej 
Figure 3. Topology o f a fibre-optic cable netwark 
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Podstawowymi elementami sieci umożliwiającymi włączanie urządzeń aktywnych oraz kolej
nych ciągów kablowych są przełącznice światłowodowe. Przełącznice T -1 są nieaktywnymi punkta
mi węzłowymi, w których można dokonywać rozdziału sygnału, jego przekrosawania lub rozdzie
lenia oraz stanowiąpunkt pomiarowy umożliwiający diagnozowanie linii. 

Sygnały z urządzeń mogą być wprowadzane do sieci światłowodowej w dwojaki sposób: 
l . bezpośrednio, za pomocą gotowych iskrobezpiecznych układów światłowodowych znajdujących 

się wewnątrz urządzenia, 

2. pośrednio, z wykorzystaniem koncentratorów światłowodowych przetwarzających sygnały iskro
bezpieczne szeregowe, itp. wyprowadzane z urządzeń, na sygnały optyczne. Obecnie najczęściej 
stosowane są rozwiązania pośrednie . To właśnie koncentratory sygnałów (optotelekomunikacyj
ne stacje ALFA) stanowią logiczne punkty gwiazdowe sieci transmisji technologicznej. Syste
my nadzomjące dzięki zastosowaniu wielowątkowości koncentratora mogą komunikować się 
z całągmpą urządzeń równocześnie zajmując niewielką ilość pamięci operacyjnej. 

2.2. Koncepcja magistralnych dolowych sieci światłowodowych 

Koncepcja przesyłania transmisji w dołowych sieciach światłowodowych bazuje na dwóch głów
nych schematach: 
a. wszystkie urządzenia patrzą w kiemnku słońca (transmisja bezpośrednia pomiędzy koncentra

torami i urządzeniami samodzielnymi a centmm systemu na powierzchni); 
b. rozmawiamy między nami (transmisja w kienmku centmm systemu na powierzchni odbywa się 

pośrednio przez kolejne koncentratory); 
c. metoda suma a i b. 

Awaryjność systemu, szybkość diagnostyki przemawia za stosowaniem rozwiązania a. Wiąże 
się to z zanikami napięć w pewnych częściach kopalni, często zależnych od wamnków górniczych. 
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2.3. Dyspozytornia energomechm1iczna 

Nadrzędnym elementem systemu transmisji technologicznej jest dyspozytornia energomechanicz
na, do której sprowadzone są informacje z serwerów głównych. Dyspozytor wyposażony jest w jed
nolite oprogramowanie, które umożliwia poprzez wizualizację obserwowanie stanów pracy urzą
dzeń dołowych i powierzchniowych. Dla pewnej grupy urządzeń istnieje możliwość zdalnego ste
rowania. Zdalne sterowanie wspomagane jest monitoringiem wizyjnym, poprzez zabudowę kamer. 
W przypadku automatyki odstawy zrealizowane jest to przez kamery które instalowane są na prze
sypach natomiast dla sterowania polami rozdzielczymi w rejonach rozdzielń. 

Dyspozytor energomechaniczny informowany jest przez system o grupie alarmów istotnych, 
wpływających na pracę urządzeń . W związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego możliwe 
jest podejmowanie decyzji, czy dana odstawa musi ,jechać" jeżeli, np. nie ma nadawy. Tego typu 
działania pozwalają na koordynację robót konserwacyjnych i czyszczących. Dzięki zastosowaniu 
centralnego systemu zintegorawnego z automatyką dołową i powierzchniową, dyspozytor energo
mechaniczny może czuwać nad płynnością działania ciągów urządzeń. 

2.4. Oprogramowanie 

Oprogramowanie systemowe dla transmisji technologicznej ma na celu wizualizowanie urządzeń 
pracujących na terenie kopalni w jednolity sposób niezależnie od producenta. Wizualizacja i ste
rowanie wykonane są w jednym interfejsie co ułatwia obsługującej osobie poruszanie się w syste
mie bez koniecznego uczenia się kolejnych oprogramowań. W ten sposób zwizualizowane zostały 
już rozdzielnie, kombajny, sprężarki, pompownie emulsji, automatyka odstawy, itp. 

3. MONITORING WIZYJNY 

Monitoring z wykorzystaniem telewi~ji przemysłowej wspomaga działanie automatyki . W niektó
rych przypadkach pewnych procesów nie da się odzwierciedlić przy pomocy czujników, konieczne 
wówczas jest wspomaganie obrazem. Monitoring wizyjny, pomaga podejmować decyzje przy stero
waniu urządzeniami z oddali. Dotyczyć to może rozległych układów transportu urobku, pomieszczeń 
rozdzielni elektrycznych i pompowni. 

Jednym z podstawowych problemów jaki został rozwiązany w związku z wprowadzeniem trans
misji technologicznej to sterowanie i monitoring głównej odstawy urobku liczącej niejednokrotnie 
wiele kilometrów. Dotychczas stosowane rozwiązania procesów górniczych w zakresie odstawy głów

nej nie wykorzystywały w pełni istniejących osiągnięć w zakresie nowoczesnych cyfrowych techno
logii łączności i sterowaniem uzupełnionych transmisją sygnałów wizyjnych do stanowiska nadzo
ru. W celu osiągnięcia optymalizacji procesów technologicznych odstawy podjęto działania mające 
na celu połączenie procesu automatyzacji, wizualizacj i i transmisji wizyjnej wybranych punktów 
i doprowadzenie ich do stanowiska nadzoru znajdującego się na powierzchni zakładu. W służbach 
dyspozytorskich wydzielono tzw. dyspozytora energomechanicznego, którego zadaniem jest nadzo
rowanie, sterowanie główną odstawą urobku. Dodatkowo udostępniono dyspozytorowi inne syste
my związane z procesem produkcyjnym, mówiące o pracy kompleksu ścianowego oraz i1mych obiek
tach mających wpływ na ilość urobku na głównej odstawie. Do osiągnięcia założonego celu wyko
rzystano wysoko wyspecjalizowany system sterowania dla przenośników taśmowych pozwalający 
na pełną kontrolę parametrów pracy przenośnika taśmowego wraz z wyborem dowolnego rodzaju 
sterowania. System ten połączony jest do transmisji technologicznej za pomocą światłowodów za
równo w części sterowania i kontroli ale również łączności dźwiękowej na całej długości odstawy 
(URO). 

Sygnały z kamer zainstalowanych na przesypach trafiają do rejestratora, który posiada szereg 
funkcji umożliwiających archiwizację materiału, podgląd na aktualny oraz wcześniej zapisany ob-
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raz, sygnalizację stanów alarmowych, a także udostępnienia sygnał z kamer upoważnionym pracow
nikom poprzez sieć LAN. Wysoka przepustowość światłowodów nie powoduje konieczności sto
sowania kompresji obrazu (wyższa jakość, brak zniekształceil). Niezaprzeczalną zaletą stosowania 
transmisji optycznej jest zasięg takiego rozwiązania, sięgający dziesiątek kilometrów. W zupełnoś
ci zaspokaja to potrzeby służb kopalnianych, które coraz częściej zabiegają o podgląd wizyjny na
wet na najdalszych odcinkach trasy odstawy urobku. Niezaprzeczalny jest również fakt, że oglą
danie co na danej taśmie jedzie może uchronić maszyny przed zniszczeniem. Pozwala też zaplano
wać prace konserwacyjne, wykorzystując czas gdy taśmociąg jest pusty i nie musi jechać. 

3 .l. Zastosowanie monitoringu do obsługi urządzeń w rejonie kompleksu ścianowego 
zagrożonego tąpaniami 

Na rysunku 4 przedstawiony jest schemat kompleksu ścianowego pracującego w strefie zagrożeil tą
paniami. Zespół przenośników i kruszarek zlokalizowanych w chodniku podścianowym obsługi
wane są przez załogę z chodnika nadścianowego oraz badawczego. Sygnały z kamer zamieszczonych 
przy urządzeniach przesyłane są do centrum systemu transmisji technologicznej zlokalizowanego 
na powierzchni. Obrazy przetwarzane są przez rejestrator cyfrowy i wysyłane do komputerów do
łowych zabudowanych w miejscach obsługi . 
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Rys. 4. Schemat monitoringu kompleksu ścianowego zagrożonego tąpaniami 
Figure 4. Monitoring layout of a longwall system in seismic-hazard conditions 
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4. KIERUNKJ ROZWOJU SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH 

Systemy sieci światłowodowych stosowane w kopalniach rozwijają się w kierunku zapewnienia łą
czności dla urządzeń ruchomych . Łączność z transportem w dowolnym miejscu kopalni może być 
zapewniona przez system W-LAN i VOIP, których szkieletem jest sieć światłowodowa. Urządze

nia przodkowe monitorowane i sterowane mogą być również przez sieć W-LAN. Rozwiązanie ta
kie wdrażane jest obecnie w KWK Ziemowit w ścianie 904. 

Kolejne kierunki rozwoju sieci światłowodowych to budowa systemu nadzoru sieci PPOŻ, lo
gistyka materiałowa, identyfikacja położenia transportu z ładunkiem w topologii kopalni identyfi
kacja załogi. Prostota systemów światłowodowych polega na tym, że mogą one przesyłać wiele 
strumieni informacji na duże odległości, z bardzo dużą prędkością, a nowoczesność urządze6 do
łowych i pełne ich wykorzystanie możliwe jest tylko przy zastosowaniu bieżących technologii trans
misyjnych. 

Utilization o f Fibre-Optics in Monitoring 
and Visual Control o f Electromechanical Equipment 

Falling mine employment and striving for higher efficiency and reliability of equipment compris
ing the mining production line results in a search for new eontroi systems for underground and sur
face machinery. Systems allowing automation ofmining processes together with visual monitoring 
and eontroi systems based on fibre-optic technology are the best solutions for the constantly develop
ing mining industry. 
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Analiza wpływu różnych czynników na prędkość 
detonacji materiałów wybuchowych emulsyjnych 

Andrzej Maranda 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. e-mail: amaranda@wat.edu.pl 

STRESZCZENIE: Od kilku lat materiały wybuchowe emulsyjne (MWE) obok saletroli stają się 
dominującym środkiem strzałowym stosowanym w górnictwie odkrywkowym oraz podziemnym. 
Badania ich właściwości prowadzone są pod kątem bezpieczeństwa stosowania oraz zdolności ura
biania górotworu. Jednym z parametrów, który decyduje o efektywności oddziaływaniu na górotwór 
wysokoenergetycznych przemian materiału wybuchowego jestjego prędkość detonacji. W artykule 
przedstawiono wpływ gęstości, średnicy ładunku oraz zawartości i rodzaju podstawowych składni
ków na prędkość detonacji materiałów wybuchowych emulsyjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Materiały wybuchowe emulsyjne, prędkość detonacji 

l. WSTĘP 

Fala uderzeniowa propagując się w środowisku nie charakteryzującym się właściwościami wybucho
wymi, obniża swoje parametry i przechodzi w falę dźwiękową. Przyczyną takiego efektu są nieod
wracalne straty energii kinetycznej fali uderzeniowej, spowodowane przemianąjej w energię ciepl
ną i konieczność wprowadzania w ruch coraz większej masy ośrodka. Inne zjawisko zachodzi 
w przypadku rozchodzenia się fali o dostatecznej intensywności w ładunku materiału wybuchowe
go. Na froncie fali uderzeniowej następuje gwałtowne podgrzanie i sprężenie ośrodka. Jeżeli inten
sywność fali uderzeniowej przewyższa pewną krytyczną, charaktery s tycznil dla danego ładunku ma
teriału wybuchowego wartość, wówczas temperatura sprężonej objętości MW jest wystarczająco 
wysoka, aby nastąpiła w niej szybka egzotermiczna reakcja chemiczna. W czasie takiej reakcji wy
dzielają się znaczne ilości energii, które rekompensują straty energetyczne, jakich doznała fala ude
rzeniowa w czasie procesu sprężania ośrodka. Energia reakcji podtrzymuje parametry fal i uderze
niowej. W materiale wybuchowym zaczyna się propagować fala detonacyjna, która jest strefą re
akcji chemicznej przesuwającej się w MW zainicjowanym przez falę uderzeniową. 

Jednym z parametrów fali detonacyjnej najczęściej opisywanym w literaturze jest jej prędkość, 
którą można zdefiniować jako prędkość propagacji strefy reakcj i chemicznej w detonującym mate
riale wybuchowym. Jej charakterystycznymi cechami jest stacjonamość i maksymalna wartość w da
nych warunkach. 

Prędkość detonacji (D) danego materiału wybuchowego nie jest wartością stałą. Zależy przede 
wszystkim od ciepła wybuchu a właściwie ciepła detonacji, a więc ilości energii wygenerowanej 
w strefie reakcji chemicznej fali detonacyjnej. 

Wykorzystując prawa zachowania masy, impulsu i energii, prawo dla gazu doskonałego oraz kry
terium Chapmana-Jougueta można wyprowadzić uproszczoną zależność prędkości detonacji od ciep
ła wybuchu: 
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(1.1) 

gdzie: k- wykładnikizentropy produktów detonacji, Qv- ciepło wybuchu. 

Również na prędkość detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych istotny wpływ wy
wierają: gęstość, średnica i otoczka ładunku, rozdrobnienie kryształów, pobudzenie (w nielicznych 
przypadkach), ciśnienia, temperatury oraz w przypadku mieszanin zawartość składników i struktu
ra kompozycji. W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ niektó1ych czynników na wartość pręd
kości detonacji materiałów wybuchowych emulsyjnych. 

2. WPŁYW ZAWARTOŚCI PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW 
I PARAMETRÓW ŁADUNKU NA PRĘDKOŚĆ DETONACJI MWE 

Bardzo istotny wpływ na prędkość detonacji MWE ma zawartość wody. Z badań przedstawionych 
w pracy [l] wynika, że wraz ze wzrostem zawartości wody prędkość detonacji początkowo dość 
szybko rośnie i po osiągnięciu maksymalnej wartości maleje (rys. 2.1 ). 

D [m /s] 

12 17 22 

Zawartość wo dy[%] 

Rys. 2.1. Wpływ zawartości wody na prędkość detonacj i MWE [l] 
Figure 2.1. Influence o f water contents on detonation vetocity o f emulsion explosives [l] 

Zwiększenie ilości wody kosztem azotanu(V) amonu powoduje wzrost odległości pomiędzy cząs
teczkami utleniacza oraz zgodnie z postulatem Arrheniusa i prawem granicznym dla przewodnic
twa równoważnikowego i zwiększenie ilości zdysocjowanych cząsteczek utleniacza. Odległość po
między cząsteczkami azotanu(V) amonu determinuje możliwość i szybkość procesu wybuchowego 
rozkładu tego utleniacza. Im odległość ta jest większa, a pomiędzy cząsteczkami azotanu(V) amo
nu znajdują się cząsteczki niezdolne do samodzielnej wybuchowej przemiany lub w trakcie ich pi
roli tycznej dekompozycji nie powstają produkty mogące wejść w egzotermiczną reakcję z produk
tami rozkładu utleniacza, tym bardziej jest utrudnione przenoszenie wybuchowych przemian z cząst
ki reagującej na nierozłożone ziarno azotanu(V) amonu. Z drugiej strony wzrost ilości zdysocjowa
nych cząstek powoduje, że w układzie znajdują się elementy przygotowane do dekompozycji, co 
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ułatwia propagację procesu detonacji. Wynika stąd wniosek, że w badanych MWE zachodzą dwa 
przeciwstawne zjawiska oddziaływujące na proces ich detonacji, czego fizycznym przejawem jest 
występowanie maksimum w zależności D = f(% wody) [l]. Ponadto z rysunku 2.1 wynika, że mak
symalna wartość prędkości detonacji występuje przy zawartości wody około 16 %. Natomiast nie 
potwierdzono to w pracy [2] (rys. 2.2). 
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Rys. 2.2. Wpływ zawartości wody i gęstości na prędkość detonacji MWE [2] 
Figure 2.2 . Influence o f water contents and density on detonation vetocity o f emulsion explosives [2] 

Zwiększenie udziału mikrosfer szklanych w emulsji powoduje wzrost stopnia napowietrzenia 
MWE oraz wprowadzenie coraz większych ilości szkła, a więc materiału inercyjnego. Zmniejsze
nie gęstości poniżej optymalnej powoduje spadek prędkości detonacji. Również wraz ze wzrostem 
zawartości materiału inercyjnego w MW prędkość detonacji wybuchowych procesów maleje. Mak
symalne wartości prędkości detonacji w pracy [l] uzyskano, niezależnie od ilości wody, przy około 
4,8% zawartości szklanych mikrosfer (rys. 2.3) . 
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Rys. 2.3. Wpływ zawartości mikrosfer szklanych na prędkość detonacji MWE 
przy ilościach wody: a- 16%, b- 22% [l] 
Figure 2.3. Influence of glass microspheres contents on detonation vetocity of 
emulsion explosives with quantities o f water: a- 16%, b- 22% [l] 
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Badanie wpływu rozmiaru szklanych mikrosfer i ich zawartości na prędkość detonacji MWE 
przeprowadzono również w pracy [3]. Eksperymenty prowadzono z matlycązawierającą [%]: azo
tan(V) amonu - 66,91, azotan(V) wapnia- 14,59, wodę- 12,0, olej mineralny- 5,0 i emulgator 
(S pan 80)- l ,5. Wyniki doświadczeń przedstawiono w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Prędkości detonacfMWE w ładunkach o średnicy 23,6 mm 
uczulanych różnymi ilościami szklanych mikrosfer o zróżnicowanych wielkościach [3] 
Table 2.1. Detonation velocity o f emulsion explosives charges 23,6 mm diameter 
sensibilized with different quantities of different size glass microspheres [3] 

Rozmiar Zawartość Gęstość Prędkość 

mikrosfer [11m] mikrosfer [%] MWE [g/cm3
] detonacji [m/s] 

5,359 0,909 3891 

153 
3,874 1,003 4218 
2,135 1,100 4214 
1,724 1,210 3754 
8,221 0,904 3856 

111 
6,025 1,002 4170 
4,290 1, 101 4281 
2,679 1,191 4142 
8,985 0,900 3837 

108 
6,645 0,998 4165 
4,586 1, 103 4374 
3,014 1,202 4120 
9,916 0,895 3779 

82 
8,289 0,992 4203 
5,870 1,097 4551 
3,876 1,205 4615 
11 ,972 0,891 3781 

64 
9,030 0,999 4244 
6,544 1,112 4695 
4,321 1,204 4711 

Natomiast w pracy [4] przeprowadzono badania wpływu rozmiaru mikrobalonów wykonanych 
z tworzywa sztucznego na prędkość detonacji MWE w funkcji ich zawartości, a więc porowatości (<l>) 
wybuchowej mieszaniny. Wyniki badaó prowadzonych w ładunkach o średnicy 55 mm ilustruje ry
sunek 2.4. 
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Rys. 2.4. Prędkość detonacji MWE uczulanych mikro
balonami z tworzywa sztucznego w funkcji 1-<I> 
(<I>= O- nie napowietrzona matryca). 
l -wartości obliczone, rozmiar mikrobalonów [mm], 
2-0,05, 3-0,47, 4-0,80, 5- 1,72, 6-2,42 [4] 
Figure 2.4. Detonation velocity of emulsion explosives 
sensibilized with microbaloons made o f polymers 
in function 1- <I> (<I>= O- non-gaseous). 
l- calculated values, microbaloons size [mm], 
2-0,05 , 3-0,47,4- 0,80, 5- 1,72, 6 - 2,42 [4] 
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Z danych przedstawionych w tabeli 2.1 i na rysunku 2.4 wynika, że rozmiar ziaren uczulaczy 
ma znaczący wpływ na prędkość detonacji MWE. Również ilość sensybilizatorów poprzez regu
lację gęstości, jest głównym czynnikiem decydującym o prędkości detonacji MWE. Zależność pręd
kości detonacji od gęstości ma w przypadku MWE taki sam charakter jak dla innych amonowosa
letrzanych mieszanin wybuchowych nie uczulanych indywidualnymi MW. Ze zwiększeniem gęs
tości prędkość detonacji początkowo rośnie do osiągnięcia maksimum, a następnie maleje aż do za
niku procesu detonacji. W wamnkach eksperymentów MWE zachowywały się jak materiały wybu
chowe nieidealne. Taki charakter zależności D= f(p0 ) został potwierdzony w pracach [5], [6] (np. 
rysunek 2.5). 
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Rys. 2.5. Zależność prędkości detonacji od gęstości ładunku (bez otoczki) 
przy różnych średnicach mikrosfer [5] 
Figure 2.5. Relations between detonation velocity and charge (uncovered) 
with different diameter ofmicrospheres [5] 

Kolejnym ważnym składnikiem MWE jest olej. Zwiększenie zawartości oleju w mieszaninie 
zmniejsza lepkość układu. Olej w MWE spełnia podwójną rolę : chemiczną i fizyczną. Zwiększając 

ilość oleju w mieszaninie ułatwia sporządzenie emulsji. Jednocześnie zmieniają się : bilans tlenowy 
(jego poziom rośnie w stronę wyższych ujemnych wartości) oraz geometryczne wymiary elementów 
mikrostruktury MWE. Na rysunku 2.6 widać, że zwiększenie ilości w zakresie do około 5% powo
duje zwiększenie prędkości detonacji MWE. Po przekroczeniu tej wartości, prędkość detonacji ma
leje aż do zawartości około 12%, powyżej której detonacja zanika. 

Bardzo często używanym modyfikatorem parametrów detonacyjnych i termochemicznych MW 
jest pył aluminiowy. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek aluminium do 
MW, a szczególnie do azotanu(V) amonu podwyższa zdolność do wykonywania pracy tych MW. 
Szczegółowe próby przeprowadzone przez P.M. Moysieenkę [7] wykazały, że ww. parametr ma mak
symalną wartość dla mieszanin pyłu aluminiowego z azotanem(V) amonu i chloranem(VII) amo
nu przy zawartości aluminium 18%, a więc przy bilansie tlenowym zbliżonym do zera. Oddziały
wanie dodatku pyłu aluminiowego jest uzależnione od jego rozdrobnienia i zawartości czystego gli
nu. Podobny charakter uzyskano dla zależności D= f(% Al) w przypadku amonali [8], [10], gua-
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nidali [9], [lO] oraz materiałów wybuchowych zawiesinowych uczulanych pyłem aluminiowym [li]. 
Jednak maksima wartości prędkości detonacji były przesunięte w stronę wybuchowych mieszanin 
o dodatnim bilansie tlenowym. Również w przypadku MWE badano wpływ dodatku pyłu aluminio
wego na wartość prędkości detonacji. Wyniki eksperymentów ilustrują rysunki 2.7-2.9. 
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Rys. 2.6. Wpływ oleju na prędkość detonacji MWE zawierających 
stałe ilości wody (16%) i mikrosfer (9, l%) [l] 
Figure 2.6. O i l influence on detonation velocity o f emulsion explosives 
consisting constant quantities o f w a ter ( 16%) and microspheres (9, l%) [l] 
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Rys. 2.7 . Wpływ zawartości pyłu aluminiowego na prędkość detonacji MWE. 
a- rezultaty szacowań numerycznych, b- wyniki eksperymentalne, pyły aluminiowe 
o rozdrobnieniu [Jlm]: H-3 - 5, l-I-30- 30, H-99- 70 [12] 
Figure 2.7. Contents influence o f aluminium powder on detonation velocity o f emulsion explosives: 
a- results of numeric estimation, b - experimental results, aluminium powders 
with a crumble o f [Jlm]: H-3- 5, H-30- 30, H-99 -70 [12] 
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Rys. 2.8. Zależność prędkości detonacji od gęstości początkowej emulsji oraz 
od zawartości aluminium: l -emulsja nie zawierająca Al, 2 -emulsja zawierająca 7% Al, 
3- emulsja zawierająca 21% Al [5] 
Figure 2.8. Relationship of detonation velocity from emulsion initial density 
and aluminium contents: 1- non-aluminium emulsion, 2- emulsion consisting 7% Al, 
3- emulsion ćonsisting 21% Al [5] 

Zrrmiejszenie prędkości detonacji w wyniku dodatku pyłu aluminiowy jest tłumaczone nastę-
pującymi przyczynami [13): · 
- zachowaniem się glinu jako składnika neutralnego pod względem chemicznym i fizycznym, 

a więc nie biorącego udziału w reakcjach chemicznychjak i nie pobierającego ciepła z ich strefY; 
zachowaniem się glinu w pierwszej fazie reakcji wybuchowej jako składnika neutralnego, ale 
tylko pod względem chemicznym, ponieważ wyłącznie pobiera ciepło ze strefY reakcj i aby pod
grzać się do temperatury otoczenia; 

- przebiegiem reakcji dysproporcjonowania, w wyniku której powstają niższe tlenki glinu (AlzO, 
AlO) w postaci gazowej , a ich obecność w produktach detonacji obniża sumaryczny bilans ener
getyczny wybuchowej reakcji; 

- odparowaniem powstałego wskutek reakcji chemicznej stałego tritlenku diglinu. Proces parowa
nia jest procesem silnie endotermicznym, podczas jego trwania pochłaniane są duże ilości ener
gii cieplnej, co prowadzi do obniżenia parametrów fali detonacyjnej; 

- niestabilnością wieleatomowych molekuł. takich jak Al 20 3 , w warunkach wysokich ciśnieJ'1 
i temperatur charakte1ystycznych dla procesu detonacji. 
Prędkość detonacji jest w dużym stopniu uzależniona od średnicy ładunku (rys. 2.9). W przy

padku kiedy średnica ładunku wzrasta z 25 mm do l 00 mm różnica w wartościach prędkości de
tonacji wynosi około 1000 m/s. 

Jedną z grup materiałów wybuchowych emulsyjnych są odmiany bezpieczne wobec metanu i py
łu węglowego . Podobnie jak w przypadku innych typów górniczych MW w celu uzyskania takiej 
właściwości do wybuchowych mieszanin dodaje się soli chłodzących, z któ1ych najpopularniejszy 
jest chlorek sodu. W ramach wstępnych eksperymentów związanych z realizacją projektu badawczo
rozwojowego pt. "Opracowanie technologii otrzymywania metanowych materiałów wybuchowych 
emulsyjnych w postaci naharowanej" badano wpływ dodatku chlorku sodu na prędkość detonacji 
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testowanego MWE. Matryca, wyprodukowana w firmie Blastexpol w Duninowie, zawierała[%]: 
utleniacze- 80,6%, faza organiczna- 6,7%, woda - 12,7% i miała gęstość 1,46 g/cm3

. W pierw
szej fazie dodawano do niej 5%, l 0% i 15% chlorku sodu. Kolejno otrzymany układ uczulano po
przez dodatek 3% mikrosfer szklanych produkcji firmy 3M. Wytworzonym w ten sposób materia
łem wybuchowym elaborowano rurki winidurowe o średnicy wewnętrznej 34,2 mm i średnicy zew
nętrznej 37 mm. Następnie przeprowadzono pomiary prędkości detonacji metodą czujników zwar
ciowych. Gęstości otrzymanych materiałów wybuchowych emulsyjnych oraz ich prędkości detona
cji zestawiono w tabeli 2.1. 
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Rys. 2.9. Zależność prędkości detonacji od średnicy ładunku MWE. 
l - matryca bez dodatku aluminium, 2 - MWE z zawartością 5% Al [ 6] 
Figure 2.9. Relationship between detonation vetocity and cartridge diameter of emulsion explosives. 
Matrix: l - without addition o f aluminium, 2 - containing 5% o f aluminium [ 6] 

Tabela 2.1 . Gęstość i prędkość detonacji testowanych MWE 
Table 2.1. Density and detonation velocity of emulsion explosives 

Zawartość chlorku sodu Gęstość MWE 
Prędkość detonacji 

[%] [g/cm3
] 

5 1,18 4790 

10 1,19 4680 

15 1,21 4530 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2.1 zwiększenie zawartości chlorku sodu w ba
danych MWE powodowało wzrost gęstości i spadek prędkości detonacji. Średni wzrost gęstości li
czony na l% dodanego NaCI wynosił 0,03 g/cm3 i był bardziej intensywny przy wyższych zawar
tościach chlorku sodu. Natomiast średni spadek prędkości na l% dodanego NaCI wynosił26m/s 
i również był intensywniejszy przy większych zawartościach soli chłodzącej . Należy również zwró
cić uwagę na fakt, że testowane MWE mają znacznie wyższe prędkości detonacji niż inne typy MW 
bezpiecznych wobec pyłu węglowego i metanu. 
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PODSUMOWANIE 

Prędkość detonacji materiałów wybuchowychjest bardzo ważnym parametrem, którego znajomość 
pozwala między innymi projektować siatkę strzałową. Natomiast wyniki analizy zmian wielkości 
tego parametru w funkcji różnych dodatków może być podstawą do zaproponowania mechanizmu 
detonacji danego typu MW. Z przedstawionej powyżej danych literaturowych jednoznacznie wyni
ka, że dodatek pyłu aluminiowego do MWE powoduje spadek prędkości detonacji. Jest to jedyny 
przypadek w grupie materiałów wybuchowych amonowosaletrzanych. Natomiast obserwuje się po
dobne zachowanie pyłu aluminiowego w przypadku mieszanin z indywidualnymi wysokoenerge
tycznymi MW - trotyl, heksogen i oktogen. Wynika z tego, że materiały wybuchowe emulsyjne 
w tym przypadku mają właściwości idealnych MW. 

Wyniki eksperymentów pomiaru prędkości detonacji MWE w funkcji zawartości chlorku sodu 
pokazały, że ten dodatek powoduje w niewielkim stopniu obniżenie wartości badanego parametru. 
Świadczyć to między innymi może o selektywności procesu detonacji MWE. Badania te były reali
zowane w aspekcie opracowywania materiału wybuchowego emulsyjnego bezpiecznego wobec py
łu węglowego i metanu. Mają charakter wstępnych eksperymentów a ich ostatecznym akordem po
winno być otrzymanie MWE, który nie inicjowałby wymienionych powyżej niebezpiecznych me
diów a jednocześnie charakteryzowałby się odpowiednimi parametrami energetycznymi. 
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Influence Analysis ofDifferent Factors 
on.Detonation Velocity ofEmulsion Explosives 

For several years an emulsion explosives next to ANFO are becoming a dominating shooting mean 
used in open-pit and underground mining industry. Research o f i ts properties are conducted to exa
mine safety o f usa g e and ability o f ground fragmentation. One o f parameters w hi ch decides a bo ut 
influence efficiently on ground ofhigh high energetic conversions of explosives is detonation velo
city. In the paper, it has been shown an impact of density, charge diameter, quantity and sort ofba
sic ingredients at detonation vetocity o f emulsion explosives. 

Praca finansowana ze środków budżetowych w latach 2007-20 l O jako projekt badawczy. 
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Stosowanie urządzeń odpylających w przemyśle węglowym. 

Stan aktualny i kierunki zmian 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono aspekty techniczne stosowania odpylaczy w wyrobiskach 
podziemnych gómictwa węglowego, kierunki wprowadzonych zmian. 

SŁOWA KLUCZOWE: Urządzenia odpylające, lutnia wirowa, wyrobisko górnicze 

l. WPROW ADZENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wraz z późniejszymi 
zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciw pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr.l3 9 poz. l I 69) 
w załączniku nr 4 w punkcie I .2.2 istnieje zapis: 

"Wyrobiska korytarzowe drążone kombajnami prowadzi się z zastosowaniem urządzeń odpyla
jących" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Eko-Win" z siedzibą w Bedlnie jest od szeregu lat 
największym dostawcą urządzeń odpylających dla gómictwa, będąc dystrybutorem producenta tj., 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WIROMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. 

2. WYMOGI PRAWNE STOSOWANIA ODPYLACZY 

Urządzenia odpylające w.w. producenta spełniają wysokie wymagania użytkowników w zakresie 
bezpieczeństwa i niezawodności pracy , zapewniając wysoką skuteczność odpylania, jak również 
niskie koszty eksploatacyjne. 

Urządzenia odpylające spełniają wymagania norm zharmonizowanych Unii Europejskiej i po
siadają odpowiednie Certyfikaty Zgodności wydane przez Główny Instytut Gómictwa Jednostkę 
Certyfikującą w Katowicach lub przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG-Zakład Badm1 
Atestacyjnych w Gliwicach. 

Urządzenia odpylające posiadają również Deklarację Zgodności o spełnieniu wymagań aktów 
prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia polskiego ustawodawstwa: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i systemów ochronnych przeznaczonych do użyt
ku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U.2005 nr 263 poz.2203); 

- norm hannonizowanych. 
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Urządzenia odpylające posiadają stosowne Instrukcje użytkowania zawierające m.in. zakres sto
sowania, parametry techniczne, opis budowy, zasadę działania, ograniczenia dotyczące stosowa
nia urządzenia, warunki bezpieczeństwa, transportu, magazynowania, montażu, demontażu, urucho
mienia urządzenia. 

Ponadto znajdują się w tych instrukcjach uwagi dotyczące obsługi, konserwacji, przeglądów, re
montów itp. 

Zawarte w instrukcjach rysunki przeglądowe, wykazy części umożliwiają prawidłowy montaż 
urządzenia. Niewątpliwie bardzo przejrzysta tabliczka znamionowa urządzenia pozwala na jego 
jednoznaczną identyfikację, zawierając m.in. nazwę producenta, numer fabryczny, rok produkcji, 
zakres wydajności, zużycie wody, typ pompy, czujnika poziomu cieczy, masę urządzenia, symbole 
certyfikatów itp. 

Stosowanie urządzeń odpylających winno również spełniać "Kryteria bezpiecznego drążenia 
wyrobisk korytarzowych w polach metanowych przy użyciu kombajnów z zastosowaniem wenty
lacji lutniowej kombinowanej z ssącym lutniociągiem pomocniczym wyposażonym w odpylacz" 
stanowiący poradnik techniczny z serii Instrukcje Nr l O Głównego Instytutu Górnictwa w Katowi
cach, Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie wydaną w marcu 1999 r. [2]. 

Przedmiotowa instrukcja zawiera m.in. omówienie wentylacji kombinowanej w warunkach 
zagrożenia metanowego, zasady projektowania wentylacji kombinowanej . Ponadto ujęta jest 
w Instrukcji nr 10: metoda wskażnikowa MWWK-1 doboru wentylacji kombinowanej , stosowanie 
metanometrii automatycznej, zasady bezpiecznego drążenia wyrobisk przy stosowaniu wentylacji 
lutniowej kombinowanej, dobór wentylatorów lutniowych, zasady przewietrzania wyrobisk koryta
rzowych w czasie zmiany kierunku ich drążenia itp. 

3. SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH 

W czasie procesu technologicznego należy kontrolować pracę poszczególnych ogniw tego procesu, 
jak również pracę kombajnu, przenośników, układu pomp, wentylatorów, odpylaczy, układów pompo
wych itp. 

Praca tych urządzeń jest przekazywana przez systemy kontroli np., typu Zefir do dyspozytora 
kopalni. 

Ponadto w polach metanowych kontroluje się parametry fizyko-chemiczne powietrza, a przede 
wszystkim metan. 

Obowiązujące zasady wynikają z przepisów Rozporządzenia MG z dnia 28.06.2002 z później
szymi zmianami i muszą być spełnione w zakresie m.in. [l] : 

&209 ust. l i 2 
Jednym prądem powietrza może być przewietrzana grupa przodków drążonych kombajnami 

z zastosowaniem wentylacji kombinowanej z ssącym lutniociągiem wyposażonym w urządzenie 
odpylające, pod warunkiem ,że zawartość metanu doprowadzonego do każdego z przodków nie 
przekroczy 0,5% 

&225 ust.4 pkt.3 
Przy wentylacji kombinowanej przy drążeniu kombajnami, odległość lutniociągu ssącego od 

czoła przodka nie powinna być większa niż 6 m, a lutniociągu tłoczącego większa niż 12m. 
&227 ust.4 
Przy wentylacji kombinowanej ilość powietrza doprowadzana lutniociągiem zasadniczym po

winna być większa od ilości powietrza pobieranej przez lutniociąg pomocniczy, a taki jest przecież 
lutniociąg ssący urządzenia odpylającego. 

&273 ust.l 
W wyrobisku korytarzowym przewietrzanym wentylacją lutniową kombinowaną, a zastosowa

niem instalacji odpylającej dodatkowo zabudowuje się metanomierze wyłączające urządzenia elek-
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tryczne w tym wyrobisku, przy przekroczeniu l% zawartości metanu w powietrzu. 
&273 ust.2 
Czujniki metanomierzy wyłączających urządzenia elektryczne zabudowuje się: 
l) W strumieniu powietrza wypływającego z instalacji odpylającej; 
2) Pod stropem wyrobiska, w strefie między wylotem strumienia powietrza z instalacj i odpyla

jącej i wylotem powietrza z zasadniczego lutniociągu tłoczącego. 
Ponadto w zależności od zagrożeń innych wymagań i możliwości, poza kontrolą wymaganą 

przepisami można stosować zabezpieczenia i sygnalizacje w postaci: 
- anemometrów automatycznych 

czujników pracy wentylatora instalacji odpylającej 
- czujników pracy wirowej 
- czujników spadku naporu na instalacji odpylającej 

czujników poziomu cieczy w zbiornikach wodnych 
- pyłomierzy np. typu PŁ- l,PŁ-2 produkcji Brnag-Katowice do kontroli skuteczności zapylenia 

w przodku z zainstalowaną instalacją odpylającą lub na wylocie strumienia powietrza z instala
cji odpylającej. 

4. ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA ODPYLAJĄCEGO 

W powszechnej praktyce górniczej wyrobisku korytarzowe są przede wszystkim drążone przy po
mocy kombajnów chodnikowych. 

Wyrobiska przygotowawcze i udostępniające przewietrza się przy pomocy wentylacji odrębnej: 
tłoczącej z urządzeniem odpylającym zabudowanym w przodku wyrobiska; 

- ssącej z urządzeniem odpylającym zabudowanym na wylocie lutniociągu. 
Proces separacji pyłu z powietrza odbywa się metodą mokrą. Zapylone pyłem węglowym, ka

mienno-węglowym powietrze wprowadzane jest do komory zespołu kierownicy urządzenia gdzie 
następuje jego nawilżenie wodą wypływającą z dysz zraszających urządzenia. 

W urządzeniu następuje odpowiednie zawirowanie i łączenie się cząsteczek wody z drobinami 
pyłu węglowego lub kamienno-węglowego. 

Cząsteczki pyłu z kroplami wody wydzielane są na ściankach przewodów powietrznych. 
Ta woda z pyłem spływa przewodami do zbiornika wody, gdzie następuje osadzanie pyłu. 
Niezależnie pompa wodna w obiegu zamkniętym podaje oczyszczoną wodę ze zbiornika sedy-

mentacyjnego do dysz zraszających. Obieg jest zamknięty, a ubytki wody są uzupełniane przez 
zawór pływakowy, kontrolujący poziom wody w zbiorniku. 

Celowym jest, aby woda dołowa stosowana do instalacji zraszającej zawierała środki powierzch
niowo-czynne np. CABO ułatwiające łączenie się pyłu z wodą. 

Prawidłową pracę pompy może kontrolować dodatkowo czujnik poziomu cieczy. Sedymento
wany w zbiorniku pył winien być okresowo usuwany poprzez króciec spustowy zbiornika. 

Zaleca się oby grubość warstwy pyłu na dnie zbiornika nie przekraczała 50m. Częstotliwość 
czyszczenia zbiornika należy jednak dostosować do indywidualnych potrzeb wynikających z bieżą
cego doświadczenia w pracy urządzenia. 

5. SZCZEGÓŁOWA BUDOWA URZĄDZENIA, PROWADZONE ZMIANY I MODYFIKACJE 

Urządzenie odpylające składa się z: 
- zespołu kierownicy lub komory zraszania zależnej od wersji urządzenia; 

odkraplaczy w ilości dwóch sztuk; 
lutni łączących; 
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zbiomików sedymentacyjnych; 
węzy łączeniowych, spustowych; 
układu pompowego: pompy, czujnika poziomu cieczy, przewodów gumowych. 
Rysunki zestawieniowe przedstawia załącznik nr l, natomiast parametry techniczne urządzeń 

odpylających przedstawione są w Tabeli l . 
Budowę urządzenia odpylającego U O-l 000/800 przedstawia Instrukcja Użytkowania nr 

W90.326IU Centmm Mechanizacji Gómictwa- KOMAG Gliwice 2007 r. [3]. 

6. NOWOŚCI WPROWADZANE DO URZADZEŃ ODPYLAJĄCYCH 

antykorozyjna powłoka cynkowa wszystkich elementów; 
zmiana konstmkcji zbiomika osadnikowego polegająca na przejściu z kształtu prostopadłościanu 
na kształt prostopadłościanu ściętego , celem łatwiejszego przesuwania się zbiomika po spągu 
wyrobiska, poprawy grawitacyjnego osadzania się pyłu na dnie zbiornika, a tym samym spraw
nego oczyszczania zbiomika; 
wyeliminowanie stożkowych przejść ze średnicy <I> l 000 na <I>800,celem zmniejszenia oporów 
przepływu w urządzeniu; 

wprowadzenie wkładu z wypełnieniem w postaci konstrukcji spawanej , w której pomiędzy pier
ścieniami z blachy umieszczone są segmenty wypełnienia komórkowego, celem poprawienia 
strugi przepływającego powietrza i dodatkowym oczyszczaniu tej strugi; 
zmniejszenie wagi urządzenia, gabarytów; 
wprowadzeniu kompatybilnych z urządzeniami odpylającymi górniczych wentylatorów elektrycz
nych typu GWE 630B/2xl8,5, GWE 630B/18,5 oraz GWE 660B/2x22 i GWE 660B/22 wraz 
z tłumikami hałasu do tych wenty latorów z ce1tyfikatami zgodności A TEX EX 1M2 o paramet
rach dostosowanych do urządzeń odpylających szczególnie w zakresie wydajności, spiętrzenia, 

sprawności zespołu , z zastosowaniem stalowych łopatek wimików z trudno ścieralnej stali. 
Wentylatory wykonane są w ochronie antykorozyjnej wykonanej przez cynkowanie. Parametry 

wentylatorów przedstawiono na załączonych kartach. 
wprowadzenie kmty obsługi urządzenia zawierającej częstotliwości i zakres konserwacji, prze
glądów, wymiany podzespołów, remontów itp. 
zastosowanie odpylacza w ciągu urządzeń technologicznych odstawy urobku w chodniku przy
ścianowym w bezpośrednim sąsiedztwie kruszarki urobku w ten sposób, że możliwe jest ciągłe, 
okresowe przemieszczanie odpylacza wraz z okresowym przemieszczaniem się przyścianowego 
przenośnika zgrzebłowego. Przedmiotowe rozwiązanie mające na celu ograniczenie zagrożenia 
pyłami szkodliwymi dla zdrowia ,może być jednocześnie wykorzystywane do zmniejszenia za
grożenia wybuchem pyłu węglowego poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracj i urzą
dzenia podzespołów urządzenia odpylającego,powodującej pozbawienie lotności pyh1 węglo
wego, w tym pyłów osiadłych. 

7. TYPOSZEREG URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH 

W wentylacji kombinowanej w skład urządzeń odpylających w przodku wyrobisk drążonych przy 
pomocy kombajnów chodnikowych wchodzą: 

Urządzenie odpylające typu: U0-630-04/1 - Załącznik nr l 
U0-630-04/Z/ l 
U0-630-04/Z/2 

Natomiast jako urządzenia stacjonarne preferowane są odpylacze typu U O-l 000 stosowane 
jako odpylacze do wentylacji ssącej lub lokalnej np. kieszeni skipowej. 
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Urządzenie odpylające typu:U0-1000/1000 
U0-1000/800 

Ponadto w skład wentylacji kombinowanej mogą wchodzić lutnie wirowe oraz wentylatory 
górnicze wraz z tłumikami. 
- Lutnie wirowe typu: WIR 630/DW/LW Załącznik nr 2 

WIR 700/DW/LW 
WIR 800/DW /L W 

Parametry lutni wirowych przedstawiono w tabeli 2. 
Do układu zraszającego stosuje się pompy wodne typoszeregu tj .,P-1 BA, P-2BA. Są to zata

pialne jednostopniowe pompy wirowe służące do pompowania wody w obiegu zamkniętym ze 
zbiornika osadowego do dysz zraszających. Pompy mogą być stosowane w wersji N- jako nisko
ciśnieniowe lub w wersji W- jako wysokociśnieniowe. 

Ponadto zastosowanie ma czujnik poziomu cieczy typu CP-2dll przeznaczony do kontroli 
poziomu wody w zbiorniku osadowym w oparciu o sondę kontaktrany i pływaki w zakresie od l O 
do 30 mm. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

l. W polskim górnictwie istnieją uwamnkowania fonnalno-prawne zapewniające prawidłowe 
stosowanie urządzeń odpylających 

2. Przedstawiona tematyka pozwala zapoznać się z elementami układu wentylacyjnego takimi 
jak urządzenie odpylające, lutnia wirowa, dysza wirowa 

3. Zasygnalizowane kienmki zmian w przedmiotowej tematyce wskazują tendencje systemo
wych rozwiązań. 
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Dust Cleaner Machines Application in Mining Industry. 
Actual State and Perspectives o f Development 

The paper discuss technical aspects of dust cleaner machines application in underground coal mi
ning and directions of changes introduced. 
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U0-630-0411 Załącznik nr l 
Zakres wydajności 200-400m3/min. Wydajność zalecana 260-350m3/min. Współpraca: Wentylator GWE 6308118.5 lub GWE 630B/2xl8,5 

Range ofproduction capacity 200-400m3/min.Production capa city prescribed 260-350m3/min. Cooperation: wentylator GWE 630B/18,5lub GWE 630B/2Xl8,5 
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Tabela l. Parametry techniczne Urządzeń Odpylających 
Table l. Technical oarameters Dust E ------ -- ------------ --------------------------

URZĄDZENIE ODPYLAJĄCE TYPU 

Lp. NAZWA PARAMETRU 

U0-630-04/1 U0-630-4/Z/1 U0-630-04/Z/2 

l 
Zakres wydajności [m3/min] 200 + 400 250 + 450 250 + 450 

2 
Zalecany zakres wydajności [m3/min] 260 + 350 300 + 450 300 + 400 

3 Skuteczność odpylania1l 
Wobec frakcji całkowitej [%] 97 + 97,5 97 + 97,5 97 + 97,5 
Wobec frakcji respirabilnej r%1 95 + 96 95 + 96 95 + 96 

4 
Moc silnika e!. pompy wirowej P-1BA [kW] 2,2 2,2 2,2 

5 
Napięcie zasilania silnika elektrycznego [V) 500 500 500 

6 
Masa urządzenia odpylającego ok. [kg] 1126 992 1133 

7 GWE 630B/18,5 GWE 630B/18,5; GWE 630B/2x18,5 

Współpraca z wentylatorami GWE 630B/2x 18,5 GWE 660B/22; GWE 660B/2x22 
WLE 630B/1; WLE 630B 

WLE 630B 
WLE 800B 

8 Do każdego urządzenia można dołączyć Dyszą Wirowa DW/U0/630/W/50. Dysza 
Zwężki redukcyjne wg życzeń użytkownika Wirowa jest elementem handlowym podobnie jak wentylator. Jej zastosowanie ujęto 

w Instrukcjach Użytkowania urządzeń jak wyżej .. 
lUwaga: Zastosowanie Dyszy Wirowej DW/U0/630/W/50 może zwiększyć 

-całkowitą skuteczność odpylania do 99,5 % 
-respirabilnąskuteczność odpylania do 99,2% 

Wg bada1'1 wykonanych na stanowisku badawczym CMG KOMAG z zastosowaniem pyłu węglowego 
o zawartości 50% ziarn pyłu o średnicach umownych poniżej 5!-lm. 



Załącznik nr 2 
WIR 630/DW!LW 

Zakres wydajności !50-460m3 /min. 
Range o f production capacity 150-460 m3/min. 
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Tabela 2. Parametry techniczne Lutni Wirowych 
Table 2. Technical oarameters Rotational Air-d ----- - - - - - - -- - --- -- - -

Lp. NAZWA PARAMETRU 

l Nominalny zakres natężenia przepływu [m3/min] 

2 Średnica nominalna Lutni Wirowej [mm] 

3 Średnica dolotowa [mm] 

4 Zapas lutni elastycznych w zasobniku [m] 

5 
Lączna długość szczeliny Lutni Wirowej [m] 

6 Zakres regulacji szczeliny [mm] 

7 Prędkość wypływu powietrza ze szczeliny [m/s] 

8 Moc silnika elektrycznego [kW] 

9 Napięcie zasilania silnika elektrycznego [V] 

10 Opory przepływu [Pa] 

li MASA LUTNI WIROWEJ OK. [KG] 

LUTNIE WIROWE TYPU 

WIR 630/DW /L W WIR 700/DW!LW WIR 800/DW!LW 

150 7 460 200 7 650 300 7 800 

630 700 800 

800 
800 800 

lub 1000 i 1200 lub 1000 i 1200 

3 X 5 = 15 3 X 5 = 15 3 X 5 = 15 

lO (5 x 2m) lO (5 X 2M) 10 (5 X 2M) 

40 do 80 40 DO 80 40 DO 80 

57 25 5 7 25 5 7 25 

18,5 18,5 18,5 

500 500 500 

160-520 200-850 340-1120 

1200 1254 1360 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Cyfrowa łączność radiowa w górniczych podziemnych 
wyrobiskach ścianowych i drogach transportowych -
praktyczne doświadczenia i tendencje w górnictwie światowym 

Cezary W orek 
Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: W górniczych podziemnych wyrobiskach ścianowych i na drogach transporto
wych, w łączności z obiektami będącymi w ruchu, zaczyna dominować łączność radiowa. Pierwsze 
zastosowania to układy sterowania o zasięgu widoczności optycznej dla takich maszynjak kombaj
ny, zwrotnice itp. Z kolei drogi transportowe, wyposażono w analogową radiową łączność głosową 
i cyfrowe kanały przesyłu danych oparte na kablu promieniującym. Obecnie, na AGH realizowany 
jest projekt wdrożeniowy cyfrowego radiowego systemu łączności głosowej, blokad i sterowania 
maszynami dedykowany do ścian wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym gór
nictwie podziemnym opartym na kablu promieniującym. Innym rozwiązaniem bezprzewodowej 
transmisji danych jest przemysłowy standard WLAN, niemniej w górnictwie jest to technologia 
jeszcze w fazie rozwoju. W kopalniach posiadających cyfrowe kanały łączność radiowej ułatwiona 
jest automatyzacja eksploatacji złóż, przez co zwiększa się bezp ieczeństwo i efektywności pracy. 

SŁOWA KLUCZOWE: łączność radiowa w wyrobiskach górniczych, kabel cieknący, kabel 
promieniujący, technologia RFID, WLAN górniczy. 

l. WPROW ADZENIE 

W górniczych podziemnych wyrobiskach śc ianowych i na drogach transportowych, w łączności 
z obiektami będącymi w ruchu, zaczyna dominować łączność radiowa, która skutecznie wypiera 
kłopotliwe w użytkowaniu rozwiązania przewodowe. W pierwszej kolejności cyfrowa łączność 
radiowa znal azła zastosowanie w układach sterowania kombajnami i innymi urządzeniami (np. 
zwrotnicami), przy czym znajdują się one w zasięgu widoczności optycznej i nie wymagają dużych 
prędkości transmisji. Z kolei drogi transportowe, w dobrze prosperujących zakładach górniczych, 
wyposażono w łączność głosową i cyfrowe kanały przesyłu danych oparte na kablu promieniują

cym. Są to rozległe instalacje o długości dochodzącej do kilkudziesięsięciu kilometrów i nierzadko 
obejmują wiele dróg transportowych na kilku poziomach, w tym nawet szybowy transport piono
wy. Niemniej w ogromnej większości przypadków łączność głosowa odbywa s i ę tradycyjnie , 
w sposób analogowy, co ma swoje odbicie w jakości usług. W chwili obecnej na AGH realizowa
ny jest projekt wdrożeniowy dotyczący cyfrowego radiowego systemu łączności głosowej, blokad 
i sterowania maszynami dedykowany do ścian wydobywczych i przodków udostępniających w wę
glowym górnictwie podziemnym, opartego na kablu promieniującym . Celem projektu jest skon
struowanie nowoczesnego systemu bezprzewodowej komunikacji, pozwalającego na budowę lo
kalnych radiowych systemów sterowania maszyn górniczych i blokad bezpieczeństwa, umożliwia

jącego zarazem łączność głosową pomiędzy członkami załóg górniczych. Szczególny nacisk kła-
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dzie się na możliwość pracy tych systemów w trudnodostępnych obszarach ścian wydobywczych 
i przodków udostępniających, oraz na lokalnych drogach transportowych (grupa I, kategoria MI). 
Inną propozycją zapewnieniającą szerokopasmową bezprzewodową transmisję danych jest łącz
ność oparta o przemysłowy standard WLAN. Jednak technologia WLAN, która w przemyśle ma 
już silną pozycję, w zastosowaniach górniczych jest jeszcze w fazie wdrażania na większą skalę. 
Śledząc rozwój specyficznej techniki górniczej oraz ciągle wzrastające zapotrzebowanie na surow
ce należy przypuszczać, że procesy informatyzacji i automatyzacji wydobycia wykorzystujące cyf
rowe kanały łączność radiowej są już stałymi i trwałymi tendencjami w górnictwie krajowym jak 
i światowym [1-3]. 

2. PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ CYFROWEJ ŁĄCZNOŚĆ! RADIOWEJ W GÓRNICZYCH 

Mimo dużego popytu, rozwój systemów łączności bezprzewodowej dla podziemnych zakładów 
górniczych napotyka na poważne trudności, do któtych w pierwszym rzędzie należy zaliczyć: 
• utrudnioną propagację fal w podziemnych wyrobiskach; 
• konieczność pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego; 
• silne ograniczenia dotyczące dysponowanej mocy zasilaczy i źródeł energii; 
• bardzo trudne warunki środowiskowe ; 

• stosunkowo małą liczbę eksploatowanych urządzeń; 
• wysokie wymagania dotyczące niezawodności, czasu napraw i ·eksploatacji; 
• długi czas wprowadzania produktu na rynek. 

Jednak postęp w radiokomunikacji jak również rozwój niskomocowych rozwiązań układów 
elektronicznych pozwala obejmować nowe obszary zastosowań i rozszerzać już istniejące [ 1-4]. 

2.1. Technologia RFID 

Technologia RFID (ang. Radio Frequency IDentification) przeznaczona jest do zdalnego rozpozna
wania obiektów, przy wykorzystaniu do tego celu fal radiowych. System RFID składa się z trans
ponderów (znaczników, identyfikatorów) i czytnika komunikującego się z nimi poprzez łącze ra
diowe w celu odczytania (zapisania) niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego, lub ewentualnie 
innych danych, znajdujących się w pamięci mikroukładu transpondera [5,6]. W najbardziej ogól
nym przypadku, ze względu na sposób zasilania i działania, transpondery dzielimy na pasywne 
i aktywne. Pasywny znacznik RFID ma zasięg od kilku milimetrów do kilku metrów i najczęściej, 
w zastosowaniach górniczych, pracuje z częstotliwością 125KHz lub 13.56MHz. Jego odczyt na
stępuje po umieszczeniu go w zewnętrznym polu elektomagnetycznym o określonej częstotliwości 
i natężeniu , generowanym przez antenę czytnika. Pole to stanowi źródło zasilania transpondera, 
indukując w jego obwodzie antenowym siłę elektromotoryczną. Zasilony w ten sposób obwód 
elektroniczny znacznika rozpoczyna transmisję ramki z numerem identyfikacyjnym poprzez zwie
ranie cewki transpondera tranzystorem kluczującym . Na skutek sprzężenia elektromagnetycznego 
zmiany te powodują modulację amplitudy prądu w cewce czytnika. Zatem transpander pasywny 
nie wysyła fizycznego żadnego sygnału do czytnika, lecz przesyła informację zwrotną, zaburzając 
amplitudę nośnej generowanej przez czytnik, poprzez zmianę impedancji anteny sprzężonej elek
tromagnetycznie z anteną transpondera (backscattered signal) [5-8]. W górnictwie tego typu układy 
znalazły zastosowanie między innymi w systemach rejestracji czasu pracy (np. RCP firmy HSK 
Data Ltd.), identyfikacji obecności osób w strefach dozorowanych, identyfikacji elementów ma
szyn (np. System Identyfikacji Elementów Sekcji Ścianowych Obudów Zmechanizowanych firmy 
Elsta), identyfikacji położenia maszyn itp. [7,8] Aktywny znacznik RFID ma zasięg od kilku do 
kilkuset metrów i wyposażony jest w źródło energii (np. bateria). Do jego zalet w stosunku do 
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układów pasywnych należy dużo większy zasięg oraz możliwość samodzielnej pracy, co zostało 
wykorzystane na przykład w bezprzewodowym górniczym system lokalizacji osób zasypanych 
w zawałach typu GLON, w identyfikacji osób przebywających w strefach dozorowanych (np. 
transpander umiejscowiony w lampie górniczej) i w układach monitoringu położenia maszyn gór
niczych (np. po wartości natężeniu pola w sieciach WLAN w obrębie punktu dostępowego ). Po
równanie właściwości transponderów pasywnych i aktywnych przedstawiono w tabeli l. 

Tabela l . Porównanie transponderów pasywnych i aktywnych [7,8). 
Table l. Comparison o f active and passive transponders. 

Zalety Wady 
Transpander - brak źródła energii, 
pasywny 

Transpander 
aktywny 

- długi czas życia, 
- małe wymiary, 
- wysoka odporność na naraże-

nia środowiskowe, 
- niski koszt, 
- duże zasięgi odczytu, infor-

macji z transpondera, 
- układy scalone na pokładzie 
dysponują większą mocą ob
liczeniową, 

- umożliwiają ciągłąpracę do
datkowym układom stowa
rzyszonym z transponderem 
(np. sensory) 

- zasięg odczytu ograniczony 
do kilku metrów (UHF), 

- moce układów antenowych 
czytnika ograniczone przez 
przepisy prawne, 

- konieczne źródło energii np. 
bateria, 

- wyższa cena ze względu na 
zasilanie bateryjne i obudowę 
transpondera, 

- ograniczony czas życia 
(bateria) 

- mniejsza niezawodność 
- mniej przyjazne środowisku, 

np. ze względu na toksyczne 
chemikalia w baterii 

Uwagi 
Powszechnie używany 
w aplikacjach techno
logii RFID 

Używane 

w zaawansowanych 
systemach logistycz
nych 

2.2. Zdalne radiowe sterowanie maszynami w zasięgu widoczności optycznej 

Zdalne radiowe sterowanie maszynami górniczymi w zasięgu widoczności optycznej pracuje naj
częściej w trudnych warunkach środowiskowych, ze względu na narażenia mechaniczne, pyłowe, 

klimatyczne (solanki) a w wielu przypadkach również w strefach zagrożonych wybuchem. Naj
częściej wykorzystuje się pasma 434MHz, 868MHz i 2.4GHz oraz cyfrową transmisję danych. 
Są to łącza radiowe jedno i dwukierunkowe o niewielkiej przepustowości, nastawione na pewność 
i integralność przesyłanych danych oraz na pracę w czasie rzeczywistym (zdefiniowany czas reak
cji na działanie operatora). Jednym z najczęstszych zastosowań radiowego sterowania maszynami 
w zasięgu widoczności optycznej jest zdalne sterowanie kombajnami ścianowymi. Umożliwia ono 
sterowanie pracą maszyny z jednego lub dwóch pilotów radiowych a po zastosowaniu odpowied
niego adaptera również drogą kablową. Stosowanie sterowania z dwóch pilotów pozwala na sku
teczną współpracę zarówno kombajnisty jak i jego pomocnika [1,2]. Na rysunku l przedstawiono 
schemat blokowy systemu zdalnego sterowania ścianowym kombajnem górniczym. W Polsce do 
najpopularniejszych systemów sterowania tego typu należą rozwiązania firm Elsta (SSRK-1001), 
Carbonex (Radiax), EMAG (MAKS-i). W ostatnim czasie, w celu poprawy bezpieczeństwa opera
torów, również kombajny chodnikowe wyposażane są w radiowe systemy zdalnego sterowania 
(REMA G, Eickhoff). Dostrzeżono również korzyści jakie wynikają z wykorzystania krótkozasię
gowej łączności radiowej w sterowaniu rozjazdami, na ciągle wydłużających się drogach transpor
towych (Elsta, WWT, Becker Elektrotechnika). 
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modem radiowy 
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" ~ pilot radiowy pilot radiowy 

Rys. l. Schemat blokowy systemu zdalnego sterowania kombajnem górniczym. 
Figure J. Schematic diagram o f a longwall shem·er remote eontroi system 

2.3. Łączność glosowa w zasięgu widoczności optycznej 

Łączność głosowa w zasięgu widoczności optycznej dedykowana jest podobnie jak zdalne stero
wanie maszynami górniczymi do pracy w bardzo trudnych warunkach środowiskowych wyrobisk 
ścianowych. Próby implementacji takich systemów powiodły s ię dopiero niedawno, niemniej wy
daje się, iż mogłyby stosunkowo prosto i na większą skalę uzupełnić kablowe iskrobezpieczne sys
temy łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady. Przykładem tego typu rozwiązania jest 
system kopalnianej telefonii bezprzewodowej SKTB firmy EMAG w którym zastosowano cyfrową 
transmisję, pracującą w standardzie DECT. 

2.4. Zdalne radiowe sterowanie maszynami z wykorzystaniem kabla promieniującego 

Ze względu na warunki geologiczne w Polsce, pełna automatyzacja ściany wydobywczej wydaje 
się zagadnieniem bardzo trudnym technicznie i jeszcze nie ma uzasadnia ekonomicznego gdyż peł
na infrastruktura informatyczno-sprzętowa jest daleka od realizacji w naszych zakładach górni
czych. Niemniej urządzenia nowej generacji, wykorzystujące kabel promieniujący, zapewniają naj
częściej możliwość zdalnego sterowania i w opcjach sprzętu firm zajmujących się systemami łącz
ności radiowej istnieją najczęściej takie możliwości [3]. Przykładem instalacji tego typu jest sys
tem zdalnego sterowania kombajnem ścianowym dla KWK Staszic wykonany przez firmę Elsta 
oraz systemy które znajdują się w ofercie takich firm jak WWT (MultiCOM), Becker Elektrotech
nika (BeckerCOM). 

2.5. Łączność glosowa i przesyf danych w urządzeniach szybowych 

Ze względu na ważną funkcję urządzeń szybowych dla normalnej pracy kopalni oraz specyfikę 
pracy transportu pionowego, systemy łączności głosowej i przesyłu danych dla nich zostały zebra
ne w odrębną grupę . Do populamych rozwiązań urządzeń łączności i sygnalizacj i szybowej należy 
system "ECHO" firmy Carbonex, rozwiązania oparte na kablu promieniujący oraz zwykła analo
gowa łączność w paśmie VHF (l50-180MHz). W firmie KOMAG, na przykład, zrealizowano 
z powodzeniem program badawczy cyfrowego przesyłu danych w czasie rzeczywistym z zawiesia 
klatki do maszyny wyciągowej przy głębokości szybu lOOOm [4] . 

2.6. Łączność glosowa z cyfrowymi kanałami przesytu danych oparte na kablu promieniującym 

Na świecie najbardziej dojrzała technicznie i sprawdzona metoda łączności głosowej z cyfrowymi 
kanałami przesyłu danych, na drogach transportowych w podziemiach kopalń opiera się na kablu 
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promieniującym (ang. leaky feeder). Kabel ten rozpięty na całej długości podziemnych korytarzy 
tworzy rozległą antenę nadawczo-odbiorczą, w pobliżu której w odległości kilku-kilkunastu met
rów możliwy jest przesył danych drogą radiową. Systemy takie pracują najczęściej w paśmie VHF 
(150-190MHz) lub UHF (380-470MHz) rzadziej zaś w paśmie 1800-2500GHz. Schemat i el~men
ty systemu łączności opartego na kablu promieniującym przedstawiono na rysunku 2 i należą do 
nich, w normalnej konfiguracji: 
• kabel promieniujący; 
• stacja bazowa; 
• radiotelefony; 
• analogowe wzmacniacze linii (wzmacniaki); 
• rozdzielacze sygnału; 
• terminatory; 
• zasilacze linii z separatorami DC. 

W Polsce zainteresowanie systemami radiokomunikacji pod ziemiąjest również wysokie. Sys
temy łączności oparte na kablu promieniującym zostały z powodzeniem zainstalowane na drogach 
przewozowych w kilku zakładach górniczych. Do najpopularniejszych należy system Flexcom 
i Multicom firmy Mine Radio Systems pracujący w kilku kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
zainstalowany przez firmę WWT, system Dotra firmy !NOVA oraz BeckerCom oferowany przez 
Becker-Elektrotechnika. Systemy te spełniają swoje zadania na drogach przewozowych, zaś w no
wej generacji urządzeń są rozbudowywane o dodatkowe funkcje, takie jak praca wielozakresowa, 
szybkie kanały przesyłu cyfrowych danych kontrolno-sterujących oraz monitorujących pracę ma
szyn górniczych. 

ETHERNET 
(lub inny interfejs) 

stacja bazowa 

~ $1 
1!7 !!Y 

radiotelefony 

l 
l 

__l 
[ T l terminator 

Rys. 2. Schemat systemu łączności wykorzystującego kabel promieniujący. 

Figure 2. Schematic diagram o f a leaky fcedcr communication system. 

2.7. Szerokopasmowe bezprzewodowe sieci oparte na standardzie WLAN IEEE-802.11 

Stosunkowo nowym trendem na świecie, są górnicze sieci WLAN (ang. Wireless Local Area Net
works) rozwijane m.in. przez polską firmę Elsta i Embigence, Becker Mining Systems, 
NL-Technologies, Mine Site Technologies oraz Active Control Technology. Sieci te wykorzystują 
standard IEEE-802.11 i protokół internetowy TCP/IP do budowy podziemnych bezprzewodowych 
sieci komputerowych o dużych przepustowościach (do 108Mb/s). Takie podejście gwarantuje zain
stalowanie w zakładzie górniczym otwartego, ogólnie dostępnego, kanału łączności cyfrowej w 
którym możliwe będzie zaimplementowanie wielu usług takich jak: 
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• VolP (ang. Voice over IP)- telefonia internetowa; 
• obsługa PDA (telefon, dwukienmkowy przesył danych, pliki wideo, przeglądarka internetowa, 

itp.); 
• zdalne sterowanie i monitoring maszyn górniczych; 
• usługi typu jedno i dwukierunkowych pagerów; 
• lokalizacja osób; 
• lokalizacja sprzętu; 
• kontrola dostępu. 

Ważnym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej dla sieci WLAN są magistrale światło
wodowe tworzące sieć szkieletową. Zapewniają one szerokopasmową łączność pomiędzy punkta
mi dostępowymi, centrami dyspozytorskimi, serwerami danych i ush1g oraz innymi jednostkami 
sieci informatycznej, zarówno pod ziemiąjak i na powierzchni. Jako dostawcę tego typu rozwią
zań można wymienić chociażby firmy Timler czy Sevitel. Szerokopasmowe sieci szkieletowe wraz 
z punktami dostępowymi WLAN są obecnie przedmiotem badań mających na celu stworzenie 
automatycznego systemu wydobywczego, który pozwoliłby odsunąć ludzi z dala od obszaru dzia
łań ciężkiego sprzętu. Systemy takie pozwoliłyby zwiększyć efektywność wydobycia i bezpieczeń
stwo załóg. Przykładowy schemat blokowy sieci WLAN przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Schemat blokowy górniczej sieci WLAN. 
Figure 3. Schematic diagram ofan underground WLAN. 

Jedną z prób takiego rozwiązania jest testowa sieć WLAN zainstalowania w KWK Ziemowit 
na ścianie numer 904. Składa się ona z sieci światłowodowej, umożliwiającej połączenie stanowis
ka do wizualizacji znajdującego się na powierzchni ze sterownikiem kombajnu (ZZM), poprzez 
zabudowane na ścianie wydobywczej cztery punkty dostępowe (ang. Access Point) typu AP-01. 
Umożliwiają one bezprzewodowy przesył danych ze sterownika kombajnu, dzięki przemysłowemu 
komputerowi EmbiCube, wyposażonemu w kartę sieciową WLAN. Prezentacja tego systemu pla
nowanajest w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008. 

Podsumowując należy pamiętać że technologia WLAN, która w przemyśle ma już silną pozy
cję, w zastosowaniach górniczych jest jeszcze w fazie wdrażania na większą skalę i musi silnie 
konkurować z instalacjami opartymi na kablu promieniującym. 
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2.8. Bezprzewodowe sieci sensorowe 

Bezprzewodowe sieci sensorowe są najmłodszą dziedziną technik radiowych, które mogą znaleźć 
zastosowanie w przemyśle górniczym. Znajdują się jeszcze na etapie badań naukowych a główny
mi ośrodkami rozwijającymi tę technikę są uniwersytety kanadyjskie i chińskie [9,10]. W chwili 
obecnej koncentrują się one nad rozwojem zaawansowanych algorytmów umożliwiających samo
organizowanie się sieci sensorów oraz nad wyborem platformy sprzętowej optymalizowanej pod 
konkretne zastosowanie np. niskoenergetyczne układy radiowe, adaptacja standardu IEEE-802.15.4 
/zigbee lub WLAN (IEEE-802 .11). 

3. ELEMENTY SYSTEMU BEZPRZEWODOWEJ ŁĄCZNOŚCI ()pARTEJ NA KABLU 
PROMIENIUJĄCYM DEDYKOWANEJ DO ŚCIAN WYDOBYWCZYCH 

Celem projektu realizowanego obecnie na AGH jest wdrożenie cyfrowego radiowego systemu 
łączności głosowej, blokad i sterowania maszynami dedykowanego do ścian '"'"'Ydobywczych 
i przodków udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym. Zapewni on możliwość użyt
kowania nowoczesnego systemu bezprzewodowej komunikacji, pozwalającego na budowę lokal
nych radiowych systemów sterowania maszynami gómiczymi i blokadami bezpieczeństwa, umoż
liwiając zarazem łączność głosową pomiędzy członkami załóg górniczych. Zaprojektowana plat
forma sprzętowa wraz z dedykowanym oprogramowaniem stanowić będzie kompletną warstwę 
komunikacyjną, na bazie której powstawać będą mogły różnorodne aplikacje (rysunek 4). 

urządzenie n 

warstwa 
aplikacyjna 

systemu 

Rys. 4. Model warstwowy systemu radiowej komunikacji i sterowania kombajnem górniczym. 
Figure 4. Multilayer model o f a wireless communication and longwall shearer remote eontroi system. 

Analiza wymagań funkcjonalnych i technologicznych pozwoliła na stworzenie logicznego mo
delu systemu telekomunikacyjnego, uwzględniającego różne możliwe konfiguracje. Z tego powodu 
zaprojektowano otwartą strukturę systemu, w której poszczególne elementy mają ściśle zdefinio
wane połączenia. Analiza modelu dostarczyła informacji na temat docelowych parametrów możli
wych do uzyskania, takich jak przepływność danych, czasy opóźnień, ilość urządzeń mogących 
pracować jednocześnie itp. 
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Szczególny nacisk w tego typu aplikacjach kładzie się na możliwość pracy tych systemów 
w trudnodostępnych obszarach ścian wydobywczych i przodków udostępniających, oraz na lokal
nych drogach transpmtowych. Wprowadzenie jednolitej warstwy komunikacyjnej pozwoli na szyb
kie zestawianie lokalnych sieci radiowych i systemów sterowania, realizujących konkretne zadania 
(np. sterowanie kombajnem ścianowym lub blokadą bezpieczeństwa). Pojawienie się nowych kana
łów komunikacyjnych otworzy również drogę do implementacji innych usług, takich jak zdalny 
monitoring i centralny nadzór nad pracami dołowymi. Wykorzystanie promieniującego kabla jako 
fragmentu medium transmisyjnego pozwoli integrować długie i trudno dostępne odcinki korytarzy 
i przodków w jeden system komunikacyjny. Większość obecnych systemów pracuje niezależnie, 
a ich zasięg działania jest ograniczony do określonych obiektów (np. eksploatowana ściana, droga 
transportowa itp.). Limituje to możliwość ich integracji w większe struktury (np. przyłączenia do 
szerokopasmowej sieci szkieletowej). Proponowany system łączności posiada otwartą architekturę, 
umożliwiającą stopniową rozbudowę i łączenie rozproszonych podsystemów, za pomocą nadrzęd
nej infrastruktury - np. sieci światłowodowej. Takie rozwiązanie stanowi podstawę do wdrożenia 
nowych, skuteczniejszych metod organizacji pracy, bazujących na stałym wglądzie centrów dyspo
zytorskich w sytuację na ścianie wydobywczej (automatyczne zgłaszanie awarii, rozgłaszanie infor
macji o zapotrzebowaniu materiałowym, ludzkim lub występujących zagrożeniach) . W obliczu 
postępującej automatyzacji wydobycia szczególnego znaczenia nabiera bezpośrednia transmisja 
danych ze sterowników maszyn gómiczych do centrów decyzyjnych, zbierających dane o warun
kach pracy urządzeń. Zapewnienie tego typu łączności jest ważnym aspektem proponowanego 
projektu. Poglądowy schemat bezprzewodowego dostępu do systemu łączności głośnomówiącej, 
sygnalizacji i blokady przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Schemat blokowy bezprzewodowego systemu radiowej komunikacji i sterowania kombajnem gómi
czym. 
Figure 5. Schematic diagram o f a wireless communication and longwall shearer rem o te eontroi system. 
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Planowane zwiększenie pasma przepustowego zapewni również, że oprócz transmisji rozkazów 
sterujących możliwe będzie także przesłanie informacji zwrotnej o stanie maszyny . Umożliwi to 
wizualizację wybranych parametrów pracy kombajnu bezpośrednio na wyświetlaczu pilota sterują
cego. Zastosowanie nowoczesnego wielokanałowego modemu radiowego pozwoli także na zwięk
szenie liczby użytkowników systemu i bezkolizyjną pracę z innymi istniejącymi systemami radio
wymi działającymi w pobliżu . 

W praktyce realizacja nakreślonych celów wiąże się z koniecznością opracowania szeregu urzą
dzeń i podsystemów, z których najważniejsze to: 
• niskomacowy modem radiowy o wysokich parametrach użytkowych, pracujący w paśmie ISM 

(ang. Industria!, Scientific, Medical) do komunikacji w systemach sterowania czasu rzeczywis
tego, przystosowany do pracy w trudnych, gómiczych warunkach środowiskowych; 

• niskomacowy modem radiowy o wysokich parametrach użytkowych, pracujący w paśmie ISM, 
przystosowany do transmisji głosu i monitoringu maszyn oraz do pracy w trudnych, górniczych 
warunkach środowiskowych; 

• ekonomiczny, krótkozasięgowy (do 2-3km) system łączności oparty na kablu promieniującym 
dedykowany dla układów sterowania z opcją głosowej łączności rozgłoszeniowej (np. zdalne 
sterowanie kombajnem ścianowym, zbrojenie i rabunek ściany , sterowanie kołowrotem, łącz
ność i sterowanie na przyścianowych drogach transportowych i odstawy urobku), w skład któ
rego wchodzą: 
o stacja bazowa, 
o zasilacz iskrobezpieczny z podtrzymaniem bateryjnym, 
o kabel promieniujący z zawiesiem, 
o wzmacniacze linii, 
o terminator linii. 
Opracowanie wymienionych elementów i rozwiązań systemowych według harmonogramu po

winno zakończyć się w październiku 2009 roku. Wtedy już wszystkie elementy prototypowe sys
temu będą miały za sobą obowiązkowe badania pod kątem spełnienia dyrektywy EMC i A TEX 
(grupa I, kategoria M1). Po tym czasie, przez okres 6 miesięcy, zaprojektowane i wykonane modu
ły zostaną sprawdzone w kompletnym systemie łączności, w różnych konfiguracjach. Końcowym 
etapem, planowanym na kwiecień 2010 roku, będzie wykonanie serii informacyjnej modułów prze
znaczonych do badań eksploatacyjnych w warunkach wyrobisk podziemnych oraz ocena funkcjo
nalności pod kątem uruchomienia produkcji. 

PODSUMOWANIE 

Bezprzewodowe systemy łączności udowodniły swoją przydatność w wielu obszarach aplikacji 
przemysłowych. Ich zastosowanie w górnictwie pozwala na zwiększenie stopnia automatyzacji 
i informatyzacji procesów wydobywczych. Stosuje się je głównie w dziedzinie sterowania maszy
nami, monitorowania parametrów procesów technologicznych i transportowych oraz komunikacji 
głosowej pomiędzy górnikami. Systemy bezprzewodowej transmisji danych pozwalają budować 
nowoczesne aplikacje zarządzania produkcją, zapewniając przy tym elastyczność i stosunkowo ni
skie koszty eksploatacji. Dzięki temu możliwa jest poprawa wydajności pracy załóg górniczych. 
Jednocześnie, zapewnienie stałej łączności w obręb ie ekip, dyspozytorni i centrów monitorujących 
pozwala szybciej reagować na sytuacje awaryjne, zwiększając bezpieczei1stwo pracy. Możliwości 
te nabierają szczególnego znaczenia w przestrzeniach trudno dostępnych , w których panują ekstre
malne wanmki środowiskowe, istnieje zwiększone ryzyko wybuchu i gdzie stosowanie połącze1'1 
kablowychjest utrudnione lub wręcz niemożliwe [1-4]. 
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Digital Radio Communication in Underground Extraction Rooms 
and Transport Corridors- a Practical Experience and Global Tendencies 

In the underground mines, partieutarły in longwall and underground transport, radio transmission is 
starting to be the most eommonly used method o f eommunieation between moving objeets. It was 
first put to use in remote eontroi devices with an in-sight range, for machinery such as shearers and 
rail swiches. Underground transport was equipped with analogue voice communication links and 
digital data transmission links based on a leaky feeder. The AGH UST is now conducting a project 
that aims in development ofthe wireless digital voice communieation, blockade and machinery eon
troi system, intended for longwall rooms and nearby corridors in the underground mines. This sys
tem is based on a leaky feeder. Another option for a wireless transmission is to use an industrial 
standard of WLAN, however, this is yet a premature technology. In mines that have underground 
digital comrnunieation channels, the process of extraction is easier to eontroi automatically, yield
ing increased safety and better work effectiveness. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Rola informatyki w rozwoju cywilizacj i 

Ryszard Tadeusiewicz 
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH 

STRESZCZENIE: Początek XXI wieku bezspornie należy do tak zwanej ery informatyzacji. W do
datku informatyka nadająca ton współczesności ma niesłychanie silne oddziaływanie na wszystkie 
wymiary funkcjonowania całych społeczeństw i pojedynczych osób, czego wyrazem jest tzw. Spo
łeczeństwo Informacyjne. Każda dziedzina techniki i gospodarki będzie w zasadzie miała tylko 
dwie możliwości - dostosować się do zachodzących zmian, ulegając daleko posuniętej komputery
zacji- albo podlegać narastającej marginalizacji. Dla odnalezienia drogi bezpiecznego rozwoju prze
mysłu surowcowego, w tym także dziedziny eksploatacji podziemnej, zharmonizowanej z koncep
cją Społeczeństwa Informacyjnego - korzystna będzie próba przewidzenia, w jakim kierunku roz
wijać się będą techniki informacyjne. Z kolei dla tworzenia tego rodzaju wiarygodnej prognozy 
konieczne będzie określenie stanu Informatyki i Informatyzacji dziś, a także spojrzenie na to, jak 
doszło do uformowania takich właśnie zależności i właściwości -jak obserwowane dzisiaj. 

SŁOWA KLUCZOWE: Informatyka, historia techniki, prognoza rozwoju, rozwój cywilizacji 

l. WPROWADZENIE 

W różnych epokach dziejów Ludzkości różne techniki odgrywały wiodącą rolę i przypisywano im 
decydujące znaczenie. Wiek XIX określano jako ,.wiek pary", początek XX stulecia określano jako 
"erę elektryczności", w połowie poprzedniego wieku głoszono rozpoczęcie "milenium atomu" itd. 
Dlatego w fakcie wiązania końca XX i początku XXI wieku z technikami informacyjnymi- nie ma 
tak naprawdę nic wyjątkowego. Jednak w odróżnieniu od wszystkich wcześniej lansowanych "epok" 
czy "er" - informatyka nadająca ton współczesności ma niesłychanie silne oddziaływan ie na wszys
tkie wymiary funkcjonowania całych społeczeństw i pojedynczych osób- co prowadzi do bezpre
cedensowego postulatu tworzenia (przy aktywnym poparciu wszystkich sił politycznych, gospo
darczych i społecznych) na bazie tej właśnie techniki- nowej formacji społeczno-ekonomicznej , 

jakąjest tzw. Społeczeństwo Informacyjne. 
Ten nowy termin zadomowił się w świadomości futurystów i naukowców, chociaż często budzi 

sprzeciw i jest też przedmiotem różnych kontestacji. 
Krytyków idei Społeczeństwa Informacyjnego można łatwo zrozumieć. Ich zdaniem mówienie 

o nowym rodzaju społeczeństwa tylko dlatego, że większość ludzi do wielu zadań używa kompute
rów- wydaje się pewną przesadą. A jednak sceptycy nie mają racji, gdyż w istocie przemiana wno
szona przez techniki informacyjne jest na tyle głęboka i na tyle doniosła, że uzasadnia taką kon
cepcję (nowej formacji społeczno-ekonomicznej) , która co więcej raz sformułowana 1 -nabiera z bie
giem czasu siły samo-sprawdzającej się przepowiedni. Zaakceptowanie tego faktu ma daleko idące 

1Warto przyponmieć, że nazwy Społeczeństwo Informacyjne (w oryginale Johoka Shakai) po raz pierwszy użył 
(w roku 1963) Tadao Umesao, dziennikarz japońskiego dziennika H oso Asahi. 
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konsekwencje dla wszystkich dziedzin gospodarki, funkcjonowania społeczeństwa i codziennego 
życia. Wynika to z faktu, że komputer jest równie rewolucyjnym i równie rewelacyjnym narzę
dziem niezależnie od tego, czy zmienia sposób funkcjonowania wielkiego banku, pozwala zautoma
tyzować produkcję samochodów, umożliwia zdalne sprawdzanie godzin funkcjonowania urzędów 
i załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu - czy dostarcza rozrywki kilkuletniemu 
dziecku. Co więcej, w dziejach rozwoju cywilizacji trudno byłoby znaleźć inny przykład techniki, 
która by tak głęboko i tak radykalnie przeobraziła wszystkie dziedziny ludzkiej działalności, jak 
właśnie informatyka. 

W dodatku przemiana ta zaszła w niesłychanie krótkim czasie, co pogłębiło wrażenie jej donio
słości, gdyż ludziom zanurzanym niemal z dnia na dzień w nowej, cyfrowej rzeczywistości brako
wało zazwyczaj czasu na to, by się z przyczynami zmian oswoić, a skutki w pełni asymilować. 
W efekcie pomimo ponad pół wieku obcowania z komputerami - nie wszyscy potrafimy w pełni 
korzystać z dobrodziejstw tej wciąż awangardowej techniki, nie zawsze umiemy tak planować na
sze działania, by móc je harmonijnie dostosować do zachodzących zmian, a także nie do końca po
trafimy się chronić przez różnymi zagrożeniami, jakie ten żywiołowy rozwój technik informacyj
nych niewątpliwie także przynosi. 

Przedstawiany artykuł ma właśnie taki cel, by pomóc Czytelnikom w zrozumieniu, co tak na
prawdę zaszło w nauce, w technice, w gospodarce i w codziennym życiu na przełomie stuleci za 
sprawą informatyki oraz innych technik informacyjnych. Spróbujemy wyjaśnić, co powoduje, że 
mówi się dzisiaj o formowaniu (w skali globalnej!) Społeczeństwa Informacyjnego, a także dla
czego sądzi się (nie bez racji), że niedostosowanie jakiejkolwiek dziedziny techniki czy gospodarki 
do wymogów nowej cyfrowej cywilizacji- grozi marginalizacją tej dziedziny. 

Dla uświadomienia sobie kierunku oraz skali procesów cywilizacyjnych w jakich obecnie uczest
niczymy, jak również dla pokazania współczesnej roli informatyki w gospodarce, w technice oraz 
w życiu społecznym- celowe będzie dokonanie swoistej ewidencji i rekapitulacji wszystkich tych 
technicznych, cywilizacyjnych, ekonomicznych i kulturalnych zmian, jakie zaszły w drugiej poło
wie XX wieku za sprawą rozwoju informatyki. Pozwoli to na właściwą ocenę wszystkich (jakże 
złożonych!) konsekwencji sytuacji, w jakiej w związku z tym znalazł się świat w pierwszej deka
dzie XXI wieku. Charakterystyczne jest, że w momencie, kiedy te zmiany zachodziły, a my wszy
scy w nich w jakiś sposób uczestniczyliśmy- nic nie zapowiadało, że jest to w istocie zapowiedź 
prawdziwej rewolucji. Każdy kolejny wynalazek i każde kolejne udogodnienie w zakresie technik 
informacyjnych większość ludzi przyjmowała jako coś naturalnego i oczywistego. Natomiast dziś, 
patrząc na to z perspektywy, widzimy właściwą skalę tych pozornie drobnych i mało ważnych zda
rzeń. 

Zapowiedziana próba syntetycznej fotografii niezbyt odległej historii informatyki jest związana 
z pierwszą częścią prezentowanego wykładu. Warto przy tym podkreślić, że aspekt historyczny przed
stawionej w ramach wykładu dyskusji nie ma na celu ewidencjonowania niegdysiejszych oraz ak
tualnych cywilizacyjnych zash1g informatyki (chociaż te sąniemałe), ale wskazując kierunki roz
woju oraz uwarunkowania zachodzących zmian powinien ułatwić zrozumienie stanu obecnego oraz 
uwiarygodnić formułowane dalej prognozy przyszłości. 

W części drugiej wykładu podjęta zostanie próba opisu stanu informatyki i informatyzacji, z któ
rym mamy do czynienia obecnie. Na pozór wszyscy wiemy co się dzieje, każdy widzi komputery 
wyrastające jak grzyby po deszczu na wszystkich biurkach- od premiera rządu do robotnika po
rządkującego fabryczny magazyn i od uczonego w laboratorium do ucznia szkoły podstawowej, ko
rzystającego z Internetu przy odrabianiu lekcji. Jednak większość obserwatorów żywiołowego pro
cesu informatyzacji zachodzącego- dosłownie - na naszych oczach, nie zdaje sobie sprawy z cało
ściowych skutków sumy tych wszystkich obserwowanych przemian. Rozdrabniające swoje obser
wacje i swoje sądy na setki łatwych do zauważenia konkretów, traci się bowiem możliwość oceny 
całości. Powiedzenie o drzewach, spoza których nie widać lasu jest tu jak najbardziej stosowne 
i uzasadnione. Spróbujemy w tym wykładzie wydobyć tę właśnie brakującą na co dzień syntezę. 
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Po krótkim spojrzeniu na przeszłość i na teraźniejszość informatyki przejdziemy do tego, co naj
bardziej przydatne, ale też najbardziej niepewne: do próby prognozy kierunków dalszego rozwoju 
informatyki. Prognoza taka jest potrzebna, gdyż tylko opierając się na takiej prognozie możemy się 
odpowiednio przygotować do dalszych etapów rozwoju informatyki oraz do następnych, coraz bar
dziej dogłębnych zmian, jakie rozwój ten wywoła w sferze aktywności zawodowej oraz w sferze 
życia prywatnego większości społeczeństwa Polski, Europy i Świata. Owa próba prognozy jest 
bardzo ryzykowna i wiąże się z niewielką szansą na to, by rzeczywisty rozwój technik informacyj
nych potwierdził naszkicowane przewidywania- jednak można przyjąć, że nawet taka niedoskona
ła prognozajest lepsza niż brakjakiejkolwiek prognozy. 

Przemiany generowane przez informatykę były, są i będą przemianami dotykającymi wszyst
kiego i wszystkich. Poznając niepewne, ale jednak prawdopodobne prognozy, potrafimy się być mo
że lepiej przygotować do tego, by zachodzące zmiany przyniosły nam możliwie jak najwięcej szans 
oraz jak najmniej zagrożeń. 

2. RZUT OKA NA PRZESZŁOŚĆ INFORMATYKI 

Trudno uwierzyć, ale zaledwie kilkadziesiąt Jat temu pomysł maszyny samodzielnie gromadzącej, 
przetwarzającej i inteligentnie analizującej informacje był tak dalece nieprawdopodobny, że nie po
jawiał się nawet w literaturze fantastycznej. Jest to ciekawe spostrzeżenie, bo większość osiągnięć 
techniki były antycypowana w literaturze na przynajmniej ćwierć wielu przed ich techniczną reali
zacją: podmorskie lub powietrzne (lotnicze) podróże, usłużne roboty czy możliwości widzenia od
ległych osób oraz zdarzeń- wszystko to najpierw pojawiało się w marzeniach futurystów, a dopie
ro potem konkretyzowało się na stołach kreślarskich konstruktorów. Tymczasem maszyny o wła
ściwościach zbliżonych do ludzkiego umysłu, ale pod wieloma względami (pojemności pamięci, 
szybkości działania, zasięgu komunikacji) wielokrotnie przewyższających osiągi nawet najwięk
szych geniuszy- najpierw pojawiły się w praktyce, a dopiero wtórnie zasiedliły przestrzeń literatu
ry czy filmu. Jules Verne opisał podróż na księżyc niemal dokładnie sto lat przed pionierskim lo
tem Apollo 11 (De la terre a la lune, 1865), natomiast nikt, absolutnie nikt nie przewidział poja
wienia się ENIACA. 

Zawrotną karierą komputerów zaskoczeni byli nie tylko literaci i publicyści, ale także sami kon
struktorzy i producenci tych maszyn. Thomas J. Watson, prezes dyrektoriatu firmy IBM (Interna
tional Business Machines), największego światowego producenta komputerów w latach 50. i 60. 
zasłynął ze stwierdzenia, które rzekomo wypowiedział w 1943 roku (a więc po zbudowaniu i uru
chomieniu pierwszych komputerów MARKI i MARK2, kiedy znane już były ich możliwości): 
"Przypuszczam, że świat potrzebuje łącznie być może pięciu komputerów" (interpretacja autora; 
w oryginale: "I think there is a world market for maybe five computers"). Ta wypowiedź jest znana 
i często cytowana, chociaż nie udało się zlokalizować żadnego dokumentu zawierającego ten cytat 
ani tez inaczej dowieść, ze Watson rzeczywiście to powiedział . Prywatnie sądzę, że jest to wysoce 
podejrzane, ponieważ w 1943 roku tenże Watson podpisał umowę (tzw . .,Project PX" z University 
ofPennsylvania) na uruchomienie pierwszego w pełni elektronicznego komputera ENIAC, więc na
prawdę nie było podstaw do uczynienia właśnie przez niego tego "proroczego" stwierdzenia. Nie
mniej prawdziwy pozostaje sam fakt, że potencjału informatyki nie doceniali początkowo nawet 
konstruktorzy i producenci pierwszych maszyn liczących, bo nikomu nie przychodziło do głowy, 
jak wiele różnych zastosowań może znaleźć to zmyślne urządzenie. 

Trudno było przypuszczać, że miliony ludzi na całym świecie nagle zapragną zajmować się ma
tematyką, a komputer to wszak licznica, urządzenie do wykonywania skomplikowanych obliczeń 
matematycznych - i nic więcej. 

O ogromnej "karierze" komputera zadecydował fakt, że dzięki odpowiednim programom moż
na zmusić tę maszynę do takiego prowadzenia oblicze!'! (bo ona tylko to potrafi!), żeby wyniki tych 
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obliczeń można było interpretować i wykorzystywać na tysiące różnych sposobów, nie mających 
w istocie nic wspólnego z obliczeniami i z jakąkolwiek matematyką. Współczesne komputery pra
cują w różnym charakterze: jako magazyny różnych informacj i (na przykład tekstów całych ks ią

żek w cyfrowej bibliotece), jako narzędzia wspomagające pisanie i redagowanie dokumentów, jako 
generatory łatwych do sporządzenia, a wysoce przydatnych w praktyce obrazów, map i innych ry
sunków, jako analizatory różnych sygnałów, jako elementy sterujące w różnych systemach automa
tyki i robotyki orazjako eler.1enty ułatwiające ludziom zdalne pozyskiwanie informacji i wzajemne 
komunikowanie się itd. Żadne z tych zadań w sposób jawny nie wymaga żadnych obliczeń, a jed
nak do ich wykonywania angażowane są miliony komputerów na całym świecie. Można więc po
wiedzieć, że historia sukcesów informatyki pisana jest przez kolejne etapy coraz bardziej niewła

ściwego i niepoprawnego używania komputerów! 
Komputer stał się tak bardzo przydatnym urządzeniem, ponieważ okazał się niezwykle prze

biegłym "kameleonem" - potrafił się dostosować do każdego zadania i w każdym z tych zadań po
trafił stać się najpierw użytecznym, potem bardzo wygodnym, a na końcu wręcz niezbędnym. 

W swojej niezbyt długiej historii elementy technik informacyjnych, oznaczanych zwykle IT (In
formation Technology) albo ICT (Information and Computer Technology) przechodziły trojakiego 
rodzaju przeobrażenia, które także przyczyniły się do tego, jakie miejsce i jaką rolę zajmują one 
obecnie. 

Przeobrażenie pierwsze to miniaturyzacja. Dawne komputery miały postać ogromnych szaf za
pehlionych gęsto elektroniką, zajmujących często jeden lub kilka dużych pokoi- w dodatku spe
cjalnie chronionych, klimatyzowanych, z podwójną podłogą (pod podłogą przebiegały kable łączą
ce elementy systemu komputerowego w jedną całość) itd. Większość z nas pamięta czasy, kiedy cen
trum obliczeniowe zawierające komputer przypominało świątynię, przybytek dla wtajemniczonych, 
miejsce swoistego kultu. Nie sięgając do ery komputerów lampowych można wspomnieć , jak Uczel
niane Centrum Informatyki AGH szczyciło się z otrzymania jednego z "mocniejszych" kompute
rów w owych czasach- a był nim RIAD32. Przybył z pamięcią 256 KB, którą później rozszerzono 
do 512 KB i miał kilka stacji dysków, każda wielkości pralki, o pojemności łącznej 30 MB. Byli
śmy tym zachwyceni, bo wcześniej eksploatowana w AGH Odra 1304 miała tylko przewijaki z ta
śmami magnetycznymi, bardzo niewygodne i kłopotliwe w użyciu . Dla zapewnienia właściwej eks
ploatacji tego cudu techniki wydzielono na uczelni całe piętro w jednym z budynków oraz stwo
rzono skomplikowany system ustalania, kto, kiedy i na jakiej podstawie ma prawo korzystać z tego 
komputera. Było to na początku lat 80., więc niesperna 30 lat temu- a opowieść o tym brzmi jak 
"bajka o żelaznym wilku", bo dzisiaj podobne zasoby pamięci i moce obliczeniowe ma procesor 
wbudowywany do zegarka albo do telefonu komórkowego. 

Skoro w zakończeniu ostatniego akapitu wzmiankowano o telefonie komórkowym - to warto 
może spojrzeć na proces miniaturyzacji systemów informatyki i telekomunikacji także przez pry
zmat tego właśnie wszechobecnego dziś urządzenia. Otóż pierwsze systemy bezprzewodowej łącz

ności (używane początkowo głównie dla celów wojskowych, a potem oddane także na użytek in
nych służb mundurowych- policji, straży pożarnej, straży granicznej, itp.) były wielkie, ciężkie, 
niewygodne i bardzo niepewne w działaniu. Rozpowszechniony w latach 50. system typu walkie
talkic miał postać ciężkiego plecaka, na tyle skomplikowanego w obsłudze, że żarn ierze wyspecja
lizowani w jego obsłudze byli wyłączeni z innych zadań bojowych jako szczególnie cenni specjali
ści . Dzisiaj aparat o wielokrotnie lepszych parametrach użytkowych może być noszony jako wkład

ka do ucha, a obsługę telefonów mobilnych opanowują dzieci zaraz potem, jak się nauczą mówić. 
Procesowi miniaturyzacji systemów informatyki towarzyszy ich radykalne tanienie. Wprawdzie 

zakup komputera wciąż jeszcze wiąże się z wydatkiem przekraczającym tysiąc złotych, ale wynika 
to z faktu, że urządzenia te tanieją w dosyć specyficzny sposób, mianowicie za zbliżone (lub mniej
sze) pieniądze można mieć coraz doskonalsze systemy o coraz bogatszych możliwościach. Gdyby 
jednak chcieć porównać ceny systemów o zbliżonych możliwościach funkcjonalnych teraz i z nie
zbyt nawet odległej przeszłości- to można by było s i ę naprawdę zdziwić. Wspomnę dla przykła-
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du, że pod koniec lat 70. środowisko akademickie Krakowa wzbogaciło się o komputer CDC Cy
ber 72. Ten jeden komputer obsługiwał pracowników wszystkich krakowskich uczelni w ramach 
środowiskowego centrum obliczeniowego Cyfronet (centrum to istnieje do dzisiaj, chociaż obecnie 
ma inaczej zdefiniowane zadania i oczywiście ma inne wyposażenie) . Komputer CDC był tak kosz
towny (kilkanaście milionów ówczesnych dolarów), że Polskę stać było na kupno tylko dwóch ta
kich maszyn (druga była w Warszawie), a inne środowiska naukowe z całego kraju mogły nam je
dynie zazdrościć. Dzisiaj maszyna o pojemności pamięci i mocy obliczeniowej Cybera byłaby zdys
kwalifikowana nawet przez ucznia szkoły podstawowej, a procesory o zbliżonych parametrach wbu
dowywane są w nowoczesne kuchenki mikrofalowe albo pralki, zaś dla majsterkowiczów są sprze
dawane w hurcie za cenę poniżej złotówki. 

Miniaturyzacją i tanienie systemów infonnatyki stały się tymi czynnikami, które zadecydowały 
o powszechnym dostępie do komputerów, które jako tzw. komputery osobiste (w skrócie PC) po
jawiły się w praktycznie wszystkich biurach, sklepach, fabtykach, szkołach - a także w prywat
nych domach. Jeśli dziś mówimy o Społeczet'tstwie Informacyjnym to w dużej mierze właśnie za 
sprawą tych wyżej wymienionych procesów. 

Dla powszechnego stosowania informatyki obok miniaturyzacji i tanienia przyczyniła się także 
radykalnie zwiększona niezawodność używanych systemów. To był ten trzeci niezbędny czynnik, 
który spowodował, że informatyka stała się dla współczesnej cywilizacji tym, czym jest obecnie. 
Początki znowu były raczej mało zachęcające: pierwsze komputery psuły się ustawicznie i często 
tak bywało, że czas przestoju z powodu różnych awarii był dłuższy, niż czas efektywnej pracy. Nie 
był to wynik brakoróbstwa. Fabryki produkujące komputery miały najbardziej "wyśrubowane" nor
my jakościowe, części elektroniczne dla infonnatyki były specjalnie selekcjonowane (te gorsze prze
znaczano do budowy np. radioodbiorników i telewizorów), kontrola techniczna była bardzo skru
pulatna- a jednak prowadzenie obliczet't na pierwszych komputerach przypominało ruletkę: nigdy 
nie było wiadomo, kiedy maszyna odmówi posłuszeóstwa- a w przypadku awarii wszystkie wcze
śniej obliczone wyniki były tracone (ten ostatni efekt jest niestety nadal znany użytkownikom współ
czesnych systemów informatycznych). Przez pewien czas wydawało się, że wysoka awaryjność 
komputerów będzie czynnikiem limitującym zastosowania informatyki, bo trudno było nawet ma
rzyć o wykorzystaniu komputera jako- przykładowo- systemu sterującego samolotem, w sytua
cji, gdy maszyna często się psuła, a każda awaria mogła grozić katastrofą. Nie trzeba zresztą sięgać 
do tak dramatycznych przykładów zastosowaó - psujący się komputer był nie do zaakceptowania 
w banku, w szpitalu, w wojsku, w fabryce -właściwie tylko uczeni w swoich laboratoriach godzili 
się na to, że czasem trzeba było kilkanaście razy "podchodzić" do tego samego obliczenia, żeby 
wreszcie uzyskać potrzebny wynik. 

Wydawało się, że problem jest nie do rozwiązania. Pamiętam, jak sam tłumaczyłem moim stu
dentom, że jeśli radio zawierające trzy lampy elektronowe (to była jeszcze ta epoka!) psuje się raz 
na dziesięć lat, to komputer zawierający trzysta tysięcy lamp- będzie się psuł statystycznie co kil
kanaście minut. Rozwiązanie przyszło jednak z dwóch stron. Po pierwsze zawodne lampy elektro
nowe zastąpione zostały przez znacznie odporniejsze tranzystory, a potem układy scalone, a po dru
gie dzięki scalaniu układów elektroniki komputery współczesne paradoksalnie składają się z bar
dzo niewielu elementów składowych (co prawda o ogromnie skomplikowanej strukturze wewnętrz
nej). Kontynuując żartobliwie ten sam wątek związku częstości występowania awarii w powiąza
niu z liczbą elementów składowych można by było dziś powiedzieć, że jeśli radio mające wew
nątrz trzy układy scalone może się zepsuć raz na pięćdziesiąt lat - to komputer oparty na jednym 
mikroprocesorze nie powinien się zepsuć przed upływem 150 lat (czego oczywiście nie doczeka
my, bo wcześniej wyrzucimy go z nudów). 

Niezawodność współczesnych komputerów jest tak duża, że używamy ich między innymi wła
śnie we współczesnych samolotach, w sprzęcie wojskowym, w centralach telefonicznych, w obsłu
dze krytycznych procesów gospodarczych (na przykład w bankach czy na giełdzie)- i te maszyny 
praktycznie się nie psują. Oczywiście mowa tu o maszynach wykonanych w sposób specjalny, bo 
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tanie komputery domowe, kupowane w supermarketach bywają zawodne- jak każdy produkt, któ
rego wytwórca głównie skupił uwagę na niskiej cenie. Ale można obecnie zbudować komputer, 
o którym można powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że się nigdy nie 
zepsuje- i to jest jeszcze jedna przesłanka sukcesu współczesnej informatyki. 

3. DZIEŃ DZISIEJSZY 

Tanie, zminiaturyzowane i niezawodne komputery, które powstały w następstwie procesów opisa
nych w poprzednim rozdziale, doprowadziły do tego, że dzisiaj urządzenia z grupy ICT stosuje się 
autentycznie wszędzie i do wszystkiego. Fakt ten spowodował, że zaczęto mówić o powstaniu 
i rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [l]- i to hasło wydaje się najdobitniej wskazywać na 
miejsce i rolę technik informacyjnych we współczesnym świecie. 

Społeczeństwo Informacyjne nie jest po prostu społecznością ludzi używających komputerów 
w pracy, w życiu publicznym, w domu i w rozrywce- ale jest istotnie odmiennym bytem, niż zwy
kłe społeczeństwo przemysłowe (modernistyczne, jak je nazywają niektórzy humaniści), w którym 
się wychowaliśmy i które dobrze znamy. W Społeczeństwie Informacyjnym wszystko jest inne niż 
we wcześniejszych systemach ekonomiczno-społecznych i dlatego ta trochę futurystyczna termino
logiajest w pełni uzasadniona. Wątek ten będzie w dalszej części wykładu rozwinięty i pogłębiony. 

Mówi się, że na skutek transformacji do formacji Społeczeństwa Informacyjnego niebawem 
w strukturze społecznego podziału zadań więcej ludzi będzie zatrudnionych przy wytwarzaniu, prze
twarzaniu, dystrybucji i analizie różnych informacji- niż przy produkcji dóbr materialnych. 
'Dla ludzi przyzwyczajonych do dominującej (aktualnie) roli przemysłu brzmi to dziwnie i niedo
rzecznie- a jednak jest to prawdą. Wytwarzanie i przetwarzanie, a także dystrybucja i analiza róż
nych informacji będzie niebawem dominującą formą działalności gospodarczej, co więcej -naj
bardziej prestiżową i najbardziej dochodową. To nie jest wizja futurystów, to fakt! Już dzisiaj w eks
porcie USA znacznie większe dochody przynosi sprzedaż informacji (licencji, technologii, progra
mów komputerowych, ale także filmów, nagrań muzycznych, audycji telewizyjnych. itp.) niż sprze
daż wyrobów przemysłowych z uzbrojeniem włącznie . Ta tendencja będzie się umacniała i posze
rzała. 

Warto zauważyć, że powtarza się tu schemat przemian, jaki miał miejsce w przeszłości, gdy za 
sprawą wynalezienia różnych maszyn wytwórczych oraz sztucznych źródeł energii (maszyna pa
rowa, potem energia elektryczna) powstały warunki do masowej produkcji przemysłowej oraz prze
słanki do powstania kapitalizmu jako formacji ekonomiczno-społecznej, zapewniającej środki dla 
dalszego rozwoju przemysłu i opartego na nim modelu gospodarki. Była to także zmiana radykalna 
i dramatyczna! Przez całe poprzedzające stulecia większość ludzi zatrudniona była przy wytwarza
niu żywności (czyli trudniła się rolnictwem, hodowlą, łowiectwem, zbieractwem itd.), zaś inne do
bra materialne wytwarzali nieliczni rzemieślnicy, na których wyroby popyt był zresztą dosyć ogra
niczony. Tymczasem rewolucja naukowo-techniczna, tworząca cywilizacyjne przesłanki rozwoju 
przemysłu, oraz rewolucje społeczne (z Wielką Rewolucją Francuską i Amerykańską Deklaracją 
Niepodległości na czele) wyzwoliły potencjał zmian, których skutkiem jest to, że dzisiaj produkcja 
przemysłowa stała się synonimem nowoczesności i bogactwa, a produkcja rolnicza kojarzy się z bie
dą i zacofaniem. 

Oczywiście rozwój przemysłu i osłabienie roli rolnictwa pozostają w związku przyczynowym, 
gdyż to właśnie postęp mechanizacji i chemizacji rolnictwa sprawił, że niespełna 5% ludności w roz
winiętych gospodarczo krajach świata jest w stanie zapewnić dostatek żywności dla całych społe
czeństw . Ma to jednak daleko idące skutki społeczne : Dzisiaj problemem nie jest brak rąk do pracy 
na roli - lecz ich nadmiar, zaś wizja głodu spowodowanego nadmierną liczbą ludzi w stosunku do 
produktywności dostępnych zasobów gruntów użytkowanych rolniczo (wizja Malthusa)- zastąpio
na została perspektywą nadprodukcji żywności i związanych z tym (niestety!) różnych form mar
notrawstwa. 
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Dzisiaj zachodzą kolejne wielkie przemiany, które Alvin Toffler nazwał "trzecią falą". Postępu

jąca automatyzacja i robotyzacja prac wytwórczych przeobraża przemysł XXI wieku w taki spo
sób, że do wytwarzania coraz większej liczby (oraz coraz szerszego asortymentu) wyrobów mate
rialnych potrzebna jest praca coraz mniejszej liczby ludzi. W zasadzie z technicznego punktu wi
dzenia całkowicie bezludne fabryki wytwarzające różne dobra materialne sąjuż dzisiaj możliwe do 
realizacji, chociaż nie sąjeszcze bardzo popularne z powodów ekonomicznych (praca ludzi bywa 
tańsza) oraz ze względów społecznych (masowe zastępowanie ludzi przez automaty może prowa
dzić do niezadowolenia społecznego i zaburzeń politycznych). Niemniej zauważalny i szybko ro
snący jest trend do uzyskiwania rosnącej produkcji przemysłowej przy malejącej liczbie ludzi za
angażowanych w procesy produkcyjne- co jest zjawiskiem globalnym i zapewne ma charakter nie
odwracalny. Równocześnie z uwalnianiem ludzi od procesów wytwórczych rośnie popyt na różne
go rodzaju informacje. Naturalną konsekwencją tych obu faktów jest rosnące zaangażowanie ludzi 
właśnie w procesy związane- jak to wyżej napisano- z wytwarzaniem i przetwarzaniem, a także 
dystrybucją i analizą różnych informacji. 

Społeczeństwo Informacyjne, będące następstwem tych przemian, będzie się cechowało tym, że 
wiele rzeczy, które obecnie robimy lub pozyskujemy w sposób realny (fizyczny) będzie docelowo 
w taki lub inny sposób zanurzone w tak zwanej cyberprzestrzeni, czyli będzie podlegało swoiste wir
tualizacji [2]. Opiszemy niżej wyrywkowo kilka atrybutów funkcjonowania obywatela Społeczeń
stwa Informacyjnego traktując to jako obraz informatyki dnia dzisiejszego, chociaż przy samym opi
sie używać będziemy czasu przyszłego . Jednak tę wizję- już częściowo urzeczywistnioną w naj
bardziej rozwiniętych gospodarczo i technicznie krajach świata, a w innych krajach pojawiającą się 
niechybnie jutro - nie zaliczamy tu do prognoz (które będą z natury swojej bardziej dalekosiężne) 
lecz do opisu stanu aktualnego. W końcu -jak to mawiał Sławomir Mrożek- jutro to dziś, tyle tyl
ko, że jutro. 

Zacznijmy od tego, że na skutek rozwoju i upowszechnienia technik informacyjnych zmienia 
się już teraz (i będzie się jeszcze bardziej zmieniał!) model wykonywania pracy. Dawne pojęcie 
miejsca pracy praktycznie zanika, bo nowoczesny pracownik (wytwarzający dobra informacyjne, 
zgodnie z nadrzędną zasadą Społeczeństwa Informacyjnego) będzie mógł wykonywać stawiane mu 
zadania w dowolnym miejscu, pracując w domu, w podróży, w plenerze czy w dowolnym innym 
miejscu dzięki możliwości realizacji tak zwanej telepracy nazywanej także e-pracą. Jeśli taki czło
wiek zachoruje - to w pierwszej kolejności pomocy medycznej udzieli mu system telemedycyny, 
nazywanej także e-medycyną [3]. Jeśli będzie chciał załatwić jakąś sprawę urzędową- to skorzy
sta z usług e-administracji [4]. Gdy będzie potrzebował zdobyć nowe kwalifikacje albo skorzystać 
z nowej wiedzy- będzie mógł posłużyć się metodami e-kształcenia [5]. W pracach domowych wy
ręczy go człekokształtny robot [6], a e-rozrywki dostarczać mu będą interaktywne narzędzia infor
matyki [7]. 

Wszystkie te atrybuty sąjuż dziś obecne i dostępne, zaś spodziewany postęp dotyczyć będzie 
głównie ich upowszechnienia. Jak wynika z przytoczonych uwag- Społeczeństwo Informacyjne 
już się w jakimś stopniu zadomowiło w Polsce pierwszej dekady XXI wieku, a jego rozwój wydaje 
się rzeczą przesądzoną i nieuniknioną. 

Każda dziedzina techniki i gospodarki będzie w zasadzie miała tylko dwie możliwości- dosto
sować się do zachodzących zmian, ulegając daleko posuniętej komputeryzacji - albo podlegać na
rastającej marginalizacji [8]. Dla odnalezienia drogi bezpiecznego rozwoju przemysłu surowcowe
go, w tym także dziedziny eksploatacji podziemnej, zharmonizowanej z koncepcją Społeczeństwa 
Informacyjnego - korzystna będzie próba przewidzenia, w jakim kierunku rozwijać się będą tech
niki informacyjne. Spróbujemy więc na koniec podać kilka uwag, które składać się będą na próbę 
prognozy rozwoju Informatyki i Informatyzacji. 
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4. PRÓBA PROGNOZY 

Prognozy są niesłychanie ważne przy planowaniu jakiejkolwiek działalności. Staramy się odgad
nąć co będzie działo się jutro, pojutrze, za tydziet1, miesiąc, rok - bo trafna prognoza to warunek 
skutecznego działania. Dawniej ludzie usiłowali odgadywać stosując metody magiczne. Do tego 
właśnie celu służyli nadworni wróżbici na dworach średniowiecznych władców. Dzisiaj tworzy się 
różne prognozy (w tym także na użytek rządzących elit) stosując naukowe modele. Buduje się więc 
rozmaite teorie i stosuje się różne narzędzia do tworzenia wiarygodnych prognoz, chociaż obser
wacja codzienności dowodzi, że siła przewidywat1 ciągle słabnie i coraz trudniej jest przewidywać, 
co się wydarzy w bliższej lub dalszej przyszłości. 

Dlatego próba odpowiedzi na pytanie, w jakim kiemnku zmieniać się będzie Informatyka jest 
właściwie przedsięwzięciem karkołomnym. Dowodzą tego między innymi spektakularne pomyłki, 
jakie były związane z wcześniejszymi próbami przewidywania kierunków jej rozwoju. O jednej 
z nich (T. Watsona) wspomniano we wstępie do tego referatu. Dwie inne warte przytoczenia po
myłki są następujące. 

Pierwsza znamienna (i brzemienna w skutki) pomyłka przydarzyła się na początku lat 80. naj
większemu (wówczas) producentowi komputerów. Otóż wtedy właśnie powstawały pierwsze kom
putery osobiste (między innymi "kultowy" w niektó1ych środowiskach Apple), które miały zrewo
lucjonizować informatykę w skali światowej i "wprowadzić ją pod strzechy". Firma IBM specjali
zowała się wtedy w budowie wielkich systemów informatycznych dla wojska i biznesu, opartych 
na dużych komputerach centralnych (tzw. mainframe)- i była w tym bezspornie najlepsza na świe
cie. Zgiełk wokół komputerów osobistych traktowany był przez zarząd informatycznego giganta 
jako mało znacząca ciekawostka, jednak żeby nie pozostawać całkiem na uboczu IBM postanowił 
zbudować własny model komputera osobistego. Premiera komputera osobistego firmy IBM miała 
miejsce 12 sierpnia 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria. Gigant pokazał, że potrafi, a potem 
... zlekceważył własne dzieło. Dokumentację IBM PC udostępniono do powszechnego użytku -
każdy miał prawo budować i ulepszać ten typ komputera- no i sprzedawać go, skoro IBM go nie 
chciał. To, co się wydarzyło potem, przypominało wyginięcie dinozaurów, które zostały wyparte 
przez małe i zręczne ssaki. Setki finn na całym świecie (głównie na Dalekim Wschodzie- Korea, 
Tajwan, Singapur) zaczęły budować kopie IBM PC, które potem szybko były doskonalone, bo ry
nek chłonął wszelkie nowinki jak gąbka wodę. Kompute1y klasy PC te były coraz tańsze, coraz wy
godniejsze, coraz sprawniejsze, coraz bardziej przydatne - i wbrew opiniom specjalistów zostały 
masowo zastosowane nie tylko do celów domowych czy związanych z uprawianiem hobby, ale 
głównie w zastosowaniach profesjonalnych (w biurach, bankach, szpitalach, instytutach naukowych, 
itd.). Świat informatyczny się przewrócił do góry nogami i IBM ze swoimi ogromnymi (doskona
łymi jakościowo!) komputerami został nagle z boku głównego nurtu, który .. . sam wywołał! Na 
skutki nie trzeba było dugo czekać. W styczniu 1993 roku IBM ogłosił stratę w wysokości 4.97 mi
liarda dolarów za poprzedni rok. Wynik ten był największą roczną stratą w historii Stanów Zjedno
czonych. Od tamtego czasu firma zmieniła swoją politykę, w wyniku czego dziś znowu jest wielka 
i potężna, ale to temat na osobne opowiadanie. 

Druga spektakularna "wpadka" miała miejsce w związku z rozwojem Intemetu. Największy na 
świecie producent oprogramowania, firma Microsoft, w połowie lat 90. całkowicie zlekceważyła 
czynnik rozwoju globalnej sieci komputerowej, budując swoje systemy operacyjne (głównie Win
dows) oraz swoje oprogramowanie (głównie pakiet biurowy Office) bez uwzględnienia potrzeb wy
nikających z pracy użytkownika chcącego korzystać z Internetu. Wizjonerski w swoich wcześniej
szych decyzjach Bill Gates uważał (błędnie, jak się miał boleśnie przekonać), że Internet to mało 
znaczący dodatek do komputera osobistego. Microsoft sądził, że dla typowego użytkownika najważ
niejsze jest, żeby mieć na biurku maksymalnie sprawne i wygodne narzędzie do lokalnego prze
twarzania informacji, a poczta elektroniczna i przeglądanie witryn internetowych można sobie ro
bić innym programikiem innej firmy. Kolos obudził się dopiero wtedy, gdy ta inna firma (Netscape 
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Communications Corporation) zaczęła bić rekordy giełdowe. Microsoft rzucił się w desperacką po
goń za umykającymi mu lnternautami, opracował własny program do obsługi Internetu (Explorer), 
ale nie dotrzymując kroku rozpędzonej już wcześniej konkurencji zaczął faulować, co zakm'lczyło 
się kilkoma spektakularnymi procesami, w wyniku których między innymi Komisja Europejska na
łożyła na koncern rekordowo wysoką grzywnę - 497 mln Euro. 

Pozostawmy jednak Microsoft i najbogatszego człowieka świata, jakim jest Bill Gates, z ich pro
blemami, skupmy się natomiast nad pewnym wnioskiem, który warto sformułować na początku te
go referatu: Jedyną stałą rzeczą w informatyce jest stałość nieustannych zmian. Kierunku i konsek
wencji tych zmian nie byli w stanie przewidzieć- jak wynikało z przytoczonych przykładów -na
wet najwięksi specjaliści. Dlatego mówiąc w tym artykule o stanie obecnym informatyki w pol
skim górnictwie, mówimy o rzeczach pewnych i sprawdzonych. Natomiast tworząc prognozy roz
woju informatyki górniczej na przyszłość opieramy się na przypuszczeniach, które wynikają z ak
tualnej wiedzy i które z tego powodu są wysoce prawdopodobne- ale zdecydowanie nie są pewne. 

Jednak nawet nieudana prognoza może mieć swoje pozytywne skutki, dlatego mimo niewiel
kiego prawdopodobiel'lstwa znalezienia w peh1i trafnej prognozy -warto budować różne scenariu
sze przyszłości i futurystyczne przewidywania, mogą one bowiem przed czymś nas uchronić . 

Przypomnijmy na przykład słynna prognozę z lat 70. związaną z książką "Granice wzrostu", któ
ra spowodowała masowe zainteresowanie ekologią i doprowadziła do naprawdę znaczących (pozy
tywnych!) skutków ekonomicznych i społecznych, uświadomiła bowiem ludziom na całym świe
cie, że dalsze rozwijanie cywilizacji bezustannie zwiększającej się produkcji i konsumpcji musi do
prowadzić do dramatycznego kryzysu, gdyż wyczerpią się albo zasoby naszej planety, albo przekro
czone zostaną granice jej zdolności do samooczyszczania. Tak czy owak Meadows (autor książki 
"Granice wzrostu" która została sprzedana na świecie w 30 mln egzemplarzy !) zdołał ludzi sku
tecznie przestraszyć swoją wizją globalnej katastrofy, która miała doprowadzić do masowego wy
mierania Ludzkości na początku lat 2000 (zauważmy, że ta prognoza była budowana prawie 40 lat 
temu!) i spowodował, że nałożono różne ograniczenia (między innymi na poziom zanieczyszcze11 
środowiska) i zaczęto poszukiwać modeli zrównoważonego rozwoju w miejsce wcześniej panują
cych zasad niczym nie skrępowanego rozwoju wykładniczego . 

Żyjemy szczęśliwie w czasach, w których zgodnie ze scenariuszem Meadowsa powinniśmy już 
masowo ginąć jak wymierające dinozaury, więc moglibyśmy śmiać się z niedokładności jego pro
gnoz gdyby nie fakt, że właśnie na skutek tych prognoz żyjemy w świecie odrobinkę mniej złym, 
niż by był gdyby tych kasandrycznych prognoz nie było. 

Na "ruchomych piaskach" wciąż zmieniającej się współczesnej infonnatyki kilka rzeczy jest 
pewnych- i na nich spróbujemy się oprzeć. Po pierwsze pewnikiem jest niezwykle szybki postęp 
techniczny. Wciąż obowiązuje prawo Moore'a wedrug którego co 18 miesięcy podwaja się gęstość 
upakowania układów scalonych, a tym samym wydajność procesorów. Po drugie zagadnienia (te
chniczne, ekonomiczne, polityczne, administracyjne itp.), które będą rozwiązywali ludzie w przy
szłości będą stawały się coraz bardziej skomplikowane. Przy rozwiązywaniu skomplikowanych za
da!'l potrzebne będzie posh!giwanie się bardzo dużą ilością różnorodnych informacji. Tymczasem 
ilość informacji, którą może w łatwy sposób zgromadzić i wykorzystać podejmujący decyzje czło
wiek- rośnie znacznie wolniej , niż wspomniane zapotrzebowanie na informacje. W następstwie 
tych faktów tworzy się swoista "luka informacyjna", której zapełnienie możliwe jest możliwe jedy
nie przy wykorzystaniu komputerów. 

Po trzecie ludzie są "bombardowani" coraz większymi ilościami informacji, które muszą w taki 
lub inny sposób brać pod uwagę przy wykonywaniu swojej pracy. Tradycyjne metody gromadzenia, 
przetwarzania, dystrybucji, a zwłaszcza rozumienia i mądrego wykorzystania tej informacji są nie
wystarczające . Konieczne jest użycie komputerów, żeby poradzić sobie z tą lawiną. 

Co możemy zatem powiedzieć na progu XXI wieku, pisząc o rozwoju i perspektywach infor
matyki w szczególności branży niezwykle tradycyjnej, jaką niewątpliwie jest branża górnicza? 
W latach 80. ubiegłego wieku, które charakteryzował ogromny postęp w dziedzinie oprogramowa-
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nia komputerów osobistych, tygodnik Time na okładce zamieścił ogromny cytat "Wprowadź do 
komputera właściwe oprogramowanie, a otrzymasz co tylko zechcesz. Twoje chęci może ograni
czać jedynie sama maszyna, oprogramowanie nie stawia żadnych ograniczeń" . Jeden z najbardziej 
znanych współczesnych twórców Dawid Harel stwierdzając, iż to jest nie do końca prawdziwe wy
mienia jako jedną z przyczyn niemożliwości znalezienia zadowalającego rozwiązania jakiegoś pro
blemu informatycznego niewystarczającą ilość środków na inwestycje. Z samego faktu, że jakiś ro
dzaj zaawansowanej komputerowej analizy danych został wykazany jako możliwy w warunkach la
boratoryjnych nie wynika bowiem, że rozwiązanie to da się upowszechnić na szeroką skalę, bo
wiem zanim zacznie się w praktyce korzystać z dobrodziejstw informatyki - trzeba sporo zainwe
stować w zakup sprzętu i oprogramowania. I to jest jedna z przyczyn aktualnie niskiego stopnia za
stosowań informatyki w polskiej gospodarce. 

W najbliższym czasie rozwój informatyki wyznaczać będą głównie coraz doskonalsze narzę

dzia komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem. Rozwiną się bardzo systemy naturalnej ko
munikacji za pomocą sygnału mowy [9], a za kilka lat pokonana zostanie zapewne bariera bezpo
średniej komunikacji między mózgiem człowieka i maszynami, co spowoduje, że dla pracownika 
przyszłej instytucji będzie niezrozumiały fragment książki, w którym bohater usiadł do komputera, 
żeby zebrać dane z Internetu- bo dane te same będą się pojawiały w jego umyśle na skutek działa
nia systemu IT wszytego w kołnierz koszuli, odbierającego fale mózgowe i mającego natychmiasto
wą radiową łączność z zasobami informacyjnymi całego świata. 

Nowoczesne wykonywanie wielu zawodów, w tym także związanych z pracą w górnictwie, wy
magać będzie tego, żeby ludzie byli maksymalnie ruchliwi, co będzie wiązało się z dalszym rozwo
jem technik łączności bezprzewodowej . Telefonia komórkowa do wielu rzeczy nas już przyzwy
czaiła (chociaż jeszcze kilkanaśc ie lat temu trudno je było sobie wyobrazić), jednak to, co nas jesz
cze czeka w komunikacji między ludźmi i w komunikacji między ludźmi i maszynami (między in
nymi w komunikacj i z komputerami, ale także ze sterowanymi przez te komputery maszynami)
zapewne będzie jeszcze bardziej zadziwiające . 

Możliwości maszyn informacyjnych, służących bezpośredniej obsłudze potrzeb ludzi, będąje
szcze jakiś czas rosły, ale granicą tego wzrostu i lościowego jest nasze indywidualne zapotrzebowa
nie na liczbę bitów w ciągu dnia. W końcu nie prowadzimy jednocześnie dwóch rozmów, nie oglą
damy dwóch filmów, nie rozwiązujemy dwóch problemów zawodowych itp. 

Bez ograniczeń będą jednak rosły techniki przetwarzania, magazynowania i dostępu do infor
macji. W niedalekiej przyszłości będzie technicznie możliwe (co wcale nie znaczy, że merytorycz
nie celowe i etycznie akceptowalne!) na przykład ustawiczne dokładne rejestrowanie wszystkich 
czynności wykonywanych przez każdego indywidualnego człowieka. Wystarczy na to kilka czujni
ków rejestrujących obrazy, dźwięki i czynności oraz pamięć całkiem niewielkiego komputera. Moż
na więc będzie od usłużnej maszyny w każdej chwili dowiedzieć się "gdzie położyłem ten dokument, 
który dostałem dwie godziny temu", albo "co mi polecił zrobić szef w zeszłym roku", chociaż łatwo 
sobie wyobrazić sytuacje (prywatne i zawodowe) w których ta możliwość stanie się brzemieniem, 
a nie błogosławieństwem. 

Można też przypuszczać, że po erze automatycznego przetwarzania danych i po trwającej obec
nie epoce automatycznej analizy informacji ekonomicznych - nadejdzie zapewne era wykorzysta
nia systemów informatycznych, które będą zdolne do automatycznego rozumienia danych technicz
no-ekonomicznych i do wspomagania rozumowania decydentów także w zakresie planowania stra
tegicznego. Koncepcja systemów tego typu, nazwanych UBMSS (Understanding Based Manage
ment Support Systems) [10] została oparta na opracowanej na AGH nowatorskiej koncepcji auto
matycznego rozumienia [11] i stanowi obecnie nowość w skali światowej, budząc coraz większe za
interesowanie na międzynarodowych kongresach [12]. Najkrócej mówiąc tradycyjne wspomaganie 
procesów podejmowania decyzji nawet w najdoskonalszych systemach informatycznych (klasy ERP 
lub jeszcze nowocześniejszych) przebiega w taki sposób, jak to pokazano na rysunku l . 
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Business Object <JF>•============"""'m~'n ' Business strategy 
e.g . factory 

Rys. l. Tradycyjny model wykorzystania informatyki przy zarządzaniu przedsiębiorstwem 
Figure l. Traditional model ofthe use of computer aid in enterprise management 

Business Object 
e.g. factory 

Expectations and requirements 
concerning data features for their 
arious meanings - resulting from 

experts knowledge 

Rys. 2. Przyszłościowy system zarządzania wykorzystujący ideę techniki 
automatycznego rozumienia danych techniczno-ekonomicznych (UBMSS) 
Figure 2. Structure ofthe system called UBMSS, used for intelligent aiding managing, 
in which the technique ofthe automalic understanding is being exploited 
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Istota schematu pokazanego na rysunku l polega na tym, że komputery mogą wprawdzie groma
dzić dane i dokonywać ich automatycznej analizy, co może służyć między innymi do wspomaga
nia prostych procesów podejmowania decyzji występujących na szczeblu zarządzania taktycznego, 
ale dla podejmowania decyzji o charakterze strategicznym konieczne jest zrozumienie aktualnej 
sytuacji techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia systemowego (zachowania 
rynku, klientów, kooperantów, konkurencj i, uwarunkowania prawne, nowe technologie i związane 
z nimi wyzwania, itp.). Wszystkie te czynności może wykonywać doświadczony strateg (czyli odpo
wiednio wykształcony i utalentowany człowiek), którego praca jedynie w niewielkim stopniu może 
być ułatwiona przez korzystanie ze współczesnej techniki komputerowej. 

W odróżnieniu od tego prostego schematu opracowany na AGH system UBMSS przewiduje moż
liwość dalszego zaawansowania pracy komputera przy analizie danych techniczno-ekonomicznych, 
które dzięki zastosowaniu podejścia opartego na wykorzystaniu wiedzy ekspertów, lingwistyki ma
tematycznej oraz unikatowej techniki rezonansu kognitywnego- mogą zostać nie tylko komputero
wo przetworzone i przeanalizowane, ale także w sposób automatyczny zrozumiane. Można zaryzy
kować prognozę, że przyszłe systemy informatyczne stosowane w przemyśle górniczym będą wy
korzystywały tę ideę i będą działały zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. 

LITERATURA 

[l] Tadeusiewicz R.: Die Internetgemeinschaft. Shaker Verlag GmbH, Aachen 2005. 
[2] Tadeusiewicz R.: Nowoczesna administracja skarbowajako źródło nowych zadań badawczych i wyzwa11 

aplikacyjnych dla automatyki i informatyki. Rozdział I w książce: Gitowska Z. (red.): Krajowa Admini
stracja Skarbowa, Tom 3, Difin, Warszawa 2008. 

[3] Tadeusiewicz R.: Systemowe podejście do wybranych zagadnień telemedycyny. Rozdział w książce: Kul
czycki P., Hryniewicz 0., Kacprzyk J. (red.): Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, 
Warszawa, 2007, s. 341-360. 

[4] Tadeusiewicz R.: Problem formowania e-administracji jako składnika społeczeilstwa informacyjnego. 
Rozdział w książce Siwik A. (red.): Od społeczeństwa industrialnego do społeczeóstwa informacyjnego, 
UWND AGH, Kraków 2007, s. 391-404. 

[5] Tadeusiewicz R.: Jaki model e-edukacji- robot czy megafon? Rozdział w książce: Morbitzer J.: Kompu
ter w edukacji, Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków 2007. 

[6] Tadeusicwicz R.: Czy doczekamy się androidów? Materiały Konferencji Jubileuszowej: "Współczesne 
problemy Inżynierii Mechanicznej", seria Monografie WIMiR, nr 34, 2007, s. 83-97. 

[7] Tadeusiewicz R.: Wszystkie barwy informatyki. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 2007, s. 4-5. 
[8] Kicki J., Tadeusiewicz R.: Informatyka w górnictwie i nie tylko- gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? 

Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 23, zeszyt 4, 2007, s. 111- 135. 
[9] Demenko G., Tadeusiewicz R.: Technologie komputerowego przetwarzania mowy i ich możliwe zastoso

wania w pracy policji. Rozdział w książce: Szymaniak A., Ciepiela W.: Policja w Polsce- stan obecny i 
perspektywy. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, 2007, 
s. 369-381. 

[l O] Tadeusiewicz R.: Nowoczesne metody kognitywnej analizy danych ekonomicznych i dokumentów tek
stowych oraz ich zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdział w pracy zbiorowej: Wasz
kielewicz W.: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej , UWND, Kraków 2007, s. 239-260. 

[l l] Tadeusiewicz R., Ogiela M. R.: Why Automatic Understanding? In: Beliczynski B., Ozielinski A., Iwano
wski M., Riberiro B. (eds.): Adaptive and Natura! Computing Algorithms, Lecture Notes on Computer 
Science, Vol. 4432, Part II, Springer-Verlag, Berlin-Heidclberg-Ncw York 2007, pp. 477-491. 

[12] Tadeusiewicz R., Ogiela M.R., Ogiela L.: A New Approach to the Computer Support o f Strategie Deci
sion Making in Enterprises by Means ofNew Class ofUnderstanding Based Management Support Sys
tems. In: Saeed K., Abraham A., MosdorfR. (eds.). Proceedings ofthe 6th International Conference on 
Computer Infonnation Systems and Industrial Mangement Applictaions CISTM 2007, TEEE Computer 
Society, Los Alamitos, California 2007 , pp. 9-13 . 

230 



Role o f Information Technologies in Development o f Civilization 

Informatics treated here as combination of computer science, information technology and ICT (In
formation and Computer Technologies) practical applications, is very strong factor in total civiliza
tion development. Its omnidirectional and ubiquitous int1uence can be observed in economy, in sa
ciał relations and also in private life o f billians o f people arom1d the world. Therefore scientist and 
politicians often talk about the Information Society as a new form o f political system, which com c 
soon and ought to be implementcd in all countries. Taking into account importance ofiCT as a ma
jor factor of future development of industry, economics and also the civilization as whole we try to 
make som e remat·ks a bo ut the probably directions o f ICT development. Such kin d o f forecasting i s 
every time risky, nevertheless wetryto do it on the base of actual state of ICT and on the base of 
history of computations and development of communication technologies. 
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Zarządzanie jakością usług IT w KGHM "Polska Miedź" S.A. 
w oparciu o standard PN-ISO/lEC 20000 

Mariusz Nosal 
KGHM Polska Miedź S.A. 

STRESZCZENIE: W niniejszym artykule zostanie przedstawiona implementacja wymagań normy 
PN-ISO/IEC 20000 w Systemie Zarządzania Jakością Usług IT, zrealizowanym w Centralnym 
Ośrodku Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A. Implementacja tego systemu zarzą
dzania uzyskała w 2007 r., pierwszy w kraju i w krajach Europy Wschodniej, akredytowany certyfi
kat na zgodność tą normą. Autor artykułu przedstawia zawartość systemu zarządzania, ze szczegól
nym podkreśleniem usługowej orientacji Oddziału IT, procesów obsługi i dostarczania usług IT, 
roli wewnętrznego pomiaru wskaźników procesów oraz pomiaru satysfakcji klienta wewnętrznego 
tych usług. 

SŁOWA KLUCZOWE: Usługa informatyczna, model procesów usługowych, zarządzanie usługami 
informatycznymi, standard PN-ISO/IEC 20000, proces, usługowa organizacja informatyczna przed
siębiorstwa, determinanty procesowej organizacji IT, ITIL, ITSM. 

l. WPROW ADZENIE 

Informatyka zawładnęła prawie wszystkimi obszarami działalności biznesowej. To "prawie" ozna
cza, że są takie jej obszary gdzie jej występowanie jest pozbawione ekonomicznego uzasadnienia. 
Parniętając początki lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy nastąpił przełom w postaci upo
wszechniania komputerów osobistych, zwraca uwagę fakt, że zarówno zastosowania informatycz
ne jak i postawa obsługujących je informatyków postrzegane były nadal jako wiedza tajemna. Przez 
wiele kolejnych lat informatycy nie tylko inspirowali wdrażanie nowoczesnych technologii infor
matycznych w swoich przedsiębiorstwach, ale również bezkrytycznie wymuszali wdrażanie zbęd
nych czy przeinwestowanych systemów informatycznych a także związanych z ich eksploatacją 
systemów komputerowych. Taka współpraca działów informatyki z działami biznesowymi firmy 
skutkowała często utratą zaufania do przydatności i uzasadnienia wysokich kosztów ponoszonych 
w związku z wdrażanymi nowościami informatycznymi. Jak pisze [6], taka działalność "zraziła 
wiele osób po stronie biznesu, które zaczęły alergicznie reagować na propozycje zakupienia kolej
nego systemu czy wspaniałego oprogramowania, będącego rzekomo remedium na wszelkie proble
my". 

Po latach nastąpiło odwrócenie postaw kadry biznesu i kadry działów informatycznych w przed
siębiorstwie wobec zastosowań informatycznych. Menadżerawie biznesu zaczęli wymagać prak
tycznych i użytecznych rozwiązań informatycznych. Zaczęli też zwracać, o wiele większa niż po
przednio, uwagę na opłacalność proponowanych rozwiązań z użyciem technologii informatycznej. 
A co najważniejsze, zaczęli "odczarowywać" informatyków i wymagać od nich spełnienia oczeki
wań wobec biznesu za przystępną cenę i na odpowiednim poziomie jakości. Nastąpił początek no-
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wej ery w zastosowaniach informatycznych w przedsiębiorstwie. Ery, która prowadzi do partner
stwa pomiędzy służbami informatycznymi a menadżerami przedsiębiorstwa. Mimo, że na początki 
tego wieku już ogłoszono to pmtnerstwo jako fakt, to do jego rzeczywistego zaistnienia jest jeszcze 
daleka droga. 

Wzrastająca rola informatycznego wsparcia w przedsiębiorstwach sprawia, że kierownictwo 
firm coraz częściej wymaga od menadżerów działów infom1atyki spójnego i wiarygodnego pomy
słu na wsparcie informatyczne procesów biznesowych. A będzie również oczekiwać gwarantowa
nia jakości usług, dostępności, bezpieczei1stwa, reakcji w razie zagrożeń czy ciągłości funkcjono
wania procesów biznesowych [3]. 

Rozpoczęła się nieustająca walka (ze strony zakładowych działów informatyki) o zaspokojenie 
potrzeb informatycznych użytkowników tak, aby nie tylko doskonalić jakość świadczonych usług 
informatycznych, ale również obronić swoją pozycję w przedsiębiorstwie przed decyzją o outsour
cingu usług informatycznych. Czy li, przed likwidacją zakładowych działów informatyki. 

Aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesu wobec informatyki, w przedsiębiorstwie podejmo
wane są, przez służby informatyczne, działania do zapewnienia takiego gwarantowanego poziomu 
usług informatycznych, jaki jest niezbędny do utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębior
stwa na rynku produktów i usług. 

Temu zadaniu służą, pojawiające się ostatnimi laty , nowoczesne metodologie doskonalenia 
organizacji i zarządzania działami informatycznymi przedsiębiorstwa. Wraz z pojawianiem się 
podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem, również i tak zwarte i wyspecjalizowa
ne jednostki organizacyjne, jakimi są działy informatyczne firm, zaczęły postrzegać prowadzoną 
przez siebie działalności operacyjną w perspektywie występujących w tej działalności procesów. 

2. USŁUGOWA ORIENTACJA ORGANIZACJIIT 

W rozproszonym geograficznie i zróżnicowanym technologicznie środowisku jakim jest organiza
cja świadcząca usługi teleinformatyczne, wypracowanie metodologii dla zapewnienia stabilnej 
jakości świadczonych ush1g, a tym samym skuteczne i zadawalające wsparcie użytkownika końco
wego, staje się jednym z najważniejszych procesów biznesowych. Jest to zadanie nie tylko dla tej 
organizacji, ale również dla służb , odpowiedzialnych za zapewnienia ciągłości biznesowej przed
siębiorstwa. Większość problemów, w realizacji projektów i usług informatycznych, wiąże się 
ze źle zdefiniowanymi oczekiwaniami i brakiem zrozumienia potrzeb klienta, użytkownika usługi 
infonnatycznej. Występujące problemy komunikacyjne pomiędzy służbami informatycznymi przed
siębiorstwa a użytkownikami końcowymi systemów informatycznych, wynikają cz~sto z faktu, 
że brakuje ustalenia wspólnych wymagań i oczekiwań, co do usługi informatycznej. Klient nie ocze
kuje dostępu do technologii czy do innych zasobów służb informatycznych przedsiębiorstwa. 
Nie interesuje go sposób rozwiązania danego problemu, zastosowanej bazy danych, serwera, narzę
dzi algorytmicznych. Klienta interesuje sprawnie działająca usługa informatyczna, którą zamawia 
od wewnętrznych sh1żb informatycznych. Oczekiwania względem ush1g, świadczonych przez orga
nizacje informatyczne (działy, departamenty, oddziały , firmy) w przedsiębiorstwie, rosną odwrot
nie proporcjonalnie do budżetów tych przedsiębiorstw [7]. Organizacje infom1atyczne przedsiębior
stwa muszą się liczyć z rosnącymi żądaniami, co, do jakości świadczonych usług, przy oczekiwa
niu zmniejszenia kosztów ich świadczenia. Jednym z rozwiązm1, które może pomóc, w pogodzeniu 
rosnącej presji na jakość usług z cięciami budżetowymi jest wprowadzenie usługowego modelu 
działalności informatycznej [2],[3],[1 0]. W przedsiębiorstwach, w których funkcjonują działy infor
matyczne sprawą pierwszej potrzeby staje się nie tyle wprowadzanie nowych usług informatycz
nych, ale sprostanie wymogom zagwarantowania odpowiedniej (wysokiej) jakości już świadczo
nych usług, przy stałym lub ograniczonym budżecie na zadania informatyczne w przedsiębiorstw·ie. 
Jedynym z rozwiązań jest doskonalenie procesów biznesowych IT. Dzięki standaryzacji tych proce-
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sów realnym staje się zarządzanie nimi, w funkcji posiadanych zasobów lT, w tym optymalizacja 
kosztów świadczonych usług IT. 

Organizacje informatyczne przedsiębiorstwa należy traktować jak samodzielne jednostki bizne
sowe, a wewnętrznych odbiorców ich usług jak klientów wewnętrznych, z wszystkimi kryteriami 
i parametrami obsługi tak, jak odnosi się to do klientów rynkowych. Precyzyjne ustalenie i kontro
la realizacji umów typu SLA (ang. Service Level Agreement), czyli zagwarantowanie zdefiniowanej 
i stałej jakości świadczenia usług, ocenę parametrów świadczonych usług, doskonalenie procesu 
usługowego, to elementy kompleksowego ushtgowego modelu organizacji informatycznej [4],[10]. 
Wprowadzenie procesowości, do sprawnie działającej organizacji świadczącej usługi informatycz
ne, ułatwia planowanie nowych usług w uzgodnieniu z potrzebami biznesu, a także dokonanie ich 
rzetelnej oceny ekonomicznej [7]. Odnosi się to zarówno, do zasadności kosztowej dla odbiorcy, 
czyli biznesu, jak i co do opłacalności ich świadczenia dla organizacji lT. Jest to o tyle istotne, 
że na rynku występuje obecnie wiele firm, które oferują kompleksowe usługi informatyczne wraz 
ze wsparciem technologicznym. Stają się one zagrożeniem dla działów informatycznych przedsię
biorstwa. Zagrożenie to jest bardzo czytelne. Przeorientowanie organizacji IT przedsiębiorstwa, 
z czysto funkcjonalnej na procesową i wprowadzenie wskaźników umożliwiających pomiar ich 
efektywności, ułatwia porównanie poziomu świadczonych usług !T z ofertą rynkową, zewnętrznych 
firm informatycznych. Gdy to porównanie wypada na "niekorzyść" usług świadczonych przez dział 
informatyki przedsiębiorstwa, może to oznaczać outsourcing tych ushtg na zewnątrz, a często także 
przejęcie części lub całości zespoht informatycznego tego działu przez firmę zewnętrzną. 

3. DETERMINANTY ORGANIZACJI PROCESOWEJ IT 

Podejście procesowe do zarządzania organizacją opiera się na założeniu, że należy optymalizować 
działania, mając na względzie procesy, a nie funkcje i dlatego proces jest naturalną determinantą 
osiągnięcia wzrostu efektywności współczesnej organizacji, [l]. Pojecie procesu gospodarczego 
definiowane jest m.in. jako zbiór sekwencyjnych czynności, powiązanych zależnościami przyczy
nowo-skutkowymi w tym sensie, że rezultaty działań poprzedzających są wejściami następujących 
po nich [ l]. Według tej definicji istota procesu gospodarczego polega na tym, że: 

l. Proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia 
(materiały, informacje, ludzie, urządzania, metody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi, 
informacje); 

2. Proces ma mierzalny cel - najogólniej jest nim tworzenic wartości uznanej i zweryfikowanej 
przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym możliwym do zweryfi
kowania efekcie końcowym; 

3. Proces ma dostawcę i odbiorcę (klienta), a zatem jego granice są wyznaczone przez pewien 
zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu i sprzedaży wytworu; 

4. Proces może być powtarzalny, co oznacza, że możliwe jest jego zapianie w fonnie umożli
wiającej odczytanie przebiegu przez realizatorów. 

Duża zmienność otoczenia biznesowego pozwala organizacji biznesowej na elastyczne reagowa
nie dzięki dynamicznemu charakterowi procesów, w niej występujących. W przypadki organizacji 
IT wartości generowane przez dany proces usługowy IT sprowadzają się do efektu (wymiernego 
lub niemierzalnego, ale sparametryzowanego) uzyskanego przez klienta usługi IT. 

Zarządzanie procesami jest działaniem polegającym na optymalizacji struktury elementów orga
nizacji, ze względu na ich wpływ na kreowanie wartości ostatecznego efektu wyodrębnionych pro
cesów. Koncentrując się na sferze zarządzania działalnością IT w przedsiębiorstwie należy zwrócić 
uwagę na definicję usługi IT i zarządzania procesami usługowymi w ujęciu, najbardziej rozpo
wszechnionych wg dobrych praktyk tj. biblioteki ITIL. 
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Nowe ujęcie zarządzania usługami IT, oparte na cyklu życia usługi zawarte w [5], definiuje 
usługi IT jako: 

środki, sposoby dostarczania wartości klientowi poprzez ułatwieniem osiągnięcia pożądanych 
efektów, bez zaangażowania z jego strony dodatkowych kosztów czy narażenia na poniesienie 
ryzyka. 
Tak więc podkreślono znaczenie wartości, efektu osiąganego przez klienta, z realizowanej 

na jego rzecz usługi informatycznej . Nie jest istotne, jak tą usługę zdefiniujemy pod kątem zakresu 
czy kontekstu, Ważne jest, aby ush1ga dostarczała wartość dodaną, w łańcuchu procesu biznesowe
go klienta organizacji IT. Z kolei zarządzanie usługami IT jest zdefiniowane, w [l 0] , jako: 

zarządzanie wszystkimi procesami, które w!.półpracujące sobą dla zapewnienia poziomu jako,\~
ci w całym cyklu życia usługi IT, który jest zagwarantowany w dokumencie (SLA), uzgodnionym 
z klientem usługi IT 
Podając za [l], procesową organizację IT, oparta na usługach, można by zdefiniować jako: 
system ukierunkowujący relacje, pomiędzy zarówno klientami usług !T a pracownikami organi
zacji !T jak i pomiędzy pracownikami wewnątrz organizacji IT, na działania zawarte w zaprojek
towanych procesach usługowych !T 
Poza wymienionym powyżej determinantami usługowej organizacji IT, w ujęciu procesowym 

tj . proces, usługa, zarządzanie usługami, w literaturze [1],[2],[7],[1 O] spotyka s ię jeszcze trzy istot
ne, a mianowicie: 

l. Orientacja na klienta usług IT. 
2. Miary procesów i usług IT. 
3. Zespołowość pracy w organizacji procesowej IT (ang. empowerment). 
Odnosząc się do pierwszej z nich, należy podkreślić, że stanowi ona podstawę, istotę funkcjo

nowania usługowej organizacji IT. Wszystkie pozostałe czynniki uzupełniająją, czy to opisującą 
warunkijej występowania czy też czynniki gwarantujące jej poziom jakości. 

Cechą charaktetystyczną działania współczesnych organizacji IT jest wzajemne zaangażowanie 
i zainteresowanie zarówno strony biznesowej jako i wewnętrznej organizacji IT. Niemniej należy 
zwrócić uwagę na bardzo ważne zagadnienie relacji interpersonalnej i interdyscyplinarnej pomię
dzy pracownikami i pełnionymi przez nich zarówno rolami w procesach usługowych jak i funkcja
mi w wewnętrznej organizacji IT. 

Co do istoty pomiaru jakości usługi IT nie wydaje się, aby były wątpliwości tak po stronie biz
nesu jak organizacji TT. Jest to już coraz częściej spotykana praktyka występowania parametrów 
jakośc iowych dostarczanej usługi IT w kontraktach z dostawcami zewnętrznymi. Teraz przeszedł 
czas na jej rozpowszechnienie w wewnętrznych usługach IT. Nadal jednak stosowanie pomiaru 
procesów jest na etapie rozpoznawania i pilotażu. Niewiele organizacji usługowych stosuje we
wnętrzne mechanizmy pomiaru procesów usługowych . A te ., które je stosują wykorzystują do tego 
celu najczęściej narzędzia skojarzone ze strategiczną kartą wyników czy metodyką SixSigma. 

Nie w narzędziu jest jednak siła pomiaru procesów ale w umiejętności zbudowania systemu 
w oparciu o takie atiybuty pomiarujak m.in: 
• Koszt procesu (miara konkurencyjności procesu) 
• Czas realizacji procesu 
• Efektywność procesu ( miara wykorzystania zasobów IT) 
• Jakość procesu 
• Przychodowość procesu (miara przychodów dla klienta generowanych przez proces) 
• Istotność procesu ( wpływ na ciągłość i jakość usługi IT) 
• Elastyczność procesu (miara reagowania na potrzeby rynku). 

Wszystkie te atrybuty mają swój udział w ocenie zarówno w pomiarze satysfakcji klienta 
z dostarczanej usługi IT jak i w ocenie sprawności zarządzania wewnętrznej organizacji informa
tycznej, dokonywanej przez zarządy i dyrekcje przedsiębiorstw. 
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Specyfika organizacji procesowej wyznacza pracownikom tej organizacji nie tyle funkcje 
do spełniania w tej organizacji ile role. Poprzez te role, organizacja wyznacza im, ich udział 
w zarządzaniu danym procesem, w tym wypadku procesem usługowym IT. W takim podejściu 
do zarządzania zasobami IT, znajduje swoje naczelne miejsce zasada tzw. empowerment, która 
określa, że: prawem o do podejmowania decyzji dysponuje ten z członków organizacji, który jest 
najbliżej klienta i realizuje operacje ulokowane w miejscu najbardziej sprzyjającym podejmowaniu 
danych decyzji. Prawo to przysługuje mu z zasady [l}. 

Jak pokazano to w implementacji Systemu Zarządzani Jakością Usług IT, w Oddziale COPI 
KGHM Polska Miedź S.A., w następnym rozdziale tego artykułu, decyzje w obszarze zarządzania 
daną usługą IT podejmuje ze strony organizacji IT tzw. właściciel usługi (i on odpowiada za jej 
jakość i doskonalenie), a w obszarze danego procesu usługowego IT, menadżer procesu usługowe
go IT. 

Tak więc, aby uzyskać uzgodniony poziom satysfakcji klienta usługi IT, to umocowanie kluczo
wych członków organizacji IT, według opisanej powyżej reguły, jest gwarancjąjego osiągnięcia. 

Wskazanie na uwarunkowania zewnętrzne przedsiębiorstwa i jego organizacji IT, usługową 
orientację procesowej organizacji IT oraz na istotne jej determinanty, pozwoli na pełniejsze spojrze
nie, na praktyczną implementację takiego modelu organizacji IT w przedsiębiorstwie przemysło
wym, na bazie wymagm1 normy PN-ISO/IEC 20000-1 :2005 zrealizowaną w Oddziale COPI KGHM 
Polska Miedź S.A. Nie wprowadzono wprawdzie pełnej procesowości do organizacji IT a jedynie 
podjęto próbę jej wpisania w obecną funkcjonalną strukturę organizacyjną, niemniej osiągnięte 
rezultaty posłużą dalszemu jej doskonaleniu. 

4. BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG IT 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Jnfmmacji- 0/COPI, po okre
sie przygotowań (lata 2002 - 2005) w zakresie prac nad: definiowaniem i organizowaniem wewnętrz
nych procesów biznesowych IT, standardów obsługi użytkowników, wdrażania polityki bezpieczeń

stwa informacyjnego, budowy organizacji Help Desk, uzyskania certyfikatu Ośrodka Specjalizacji 
Klienta SAP,- przystąpił w 2006 r. do budowy usługowego modelu zarządzania działalnością IT 
w KGHM Polska Miedź S.A. 

Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji odpowiada w KGHM Polska Miedź S.A. za koordy
nację i zarządzanie usługami informatycznymi, świadczonych dla Oddziałów Spółki: zakładów 
górniczych, hut, zakładów wspomagających procesy produkcyjne. Jest to jedno z największych 
w kraju, przemysłowych centrów informatycznych. Zadaniem Oddziału COPI jest efektywne wyko
rzystanie zasobów teleinformatycznych, w aktywnym wspomaganiu zarządzaniu procesami bizne
sowymi Spółki. 0/COPI opiera swą działalność głownie na: standaryzacji w zakresie zasobów tele
informatycznych i ich obsługi, procesowym podejście do informatyzacji Spółki oraz postanowie
niach polityki bezpieczeństwa informacyjnego. W realizacji strategii informatyzacji Spółki dostrze
żono potrzebę usprawnienia nie tylko działań zarządczych czy komunikacyjnych, pomiędzy służba
mi 0/COPI a jednostkami biznesowymi przedsiębiorstwa, ale również usprawnienia zarządzania 
zmianami, w obszarze potrzeb biznesu. 

Dotychczasowe modele w zakresie zarządzania usługami IT, występujące na świecie i w Polsce, 
opierały się na standardzie "de facto" ITIL ®tj. modelu zawartym w brytyjskich publikacjach tzw. 
dobrych praktyk (ang.: ITILrK'- Information Technology Injrastucture Library)[5],[10] . Poza tymi 
publikacjami stosowane były też inne, uzupełniające lub zgodne z nimi metodologie jak np. PMI 
BOK, PRINCE 2, SixSigma, TQM, CMMI, COBIT, standardy: ISO 9001, BS 15000, ISO 17799, 
ISO 27 001 czy firmowe modele referencyjne np. : HP ITSM firmy Hewlett Packard czy Microsoft 
Operations Framework (MOF). Pojawienie się na świecie, w grudniu 2005 r. standardu ISO/lEC 
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20000 jako nonny międzynarodowej, a nie tylko krajowej, brytyjskiej, wyznaczyło kierunek dzia
łań operacyjnych 0/COPI, w tym obszarze. 

W czerwcu 2006 r., po konsultacji z menadżerami Oddziału, Dyrektor 0/COPI podjął decyzję 
o budowie usługowej organ izacji IT w spółce KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o standard 
ISO/lEC 20000. Przystąpiono do prac przygotowawczych, w tym rozpoznania rozwiązań organiza
cyjnych i pierwszych zada1'1 w tym zakresie. Zatwierdzenie, przez Zarząd Spółki, strategii informa
tyzacji spółki na lata 2007-2011 dało formalnąpodstawę Kierownictwu 0/COPI do budowy usłu
gowej organizacji IT. Po poddaniu się audytowi, w zakresie spełnienia wymogów na zgodność 
ze standardem ISO/lEC 20000-1:2005, w czwartym kwartale 2006 r., przystąpiono do budowy 
Systemu Zarządzania Jakośeią Usług IT. Te działania doprowadziły do uzyskania, w listopadzie 
2007 r., pierwszego w Polsce i w krajach Europu Wschodniej, Certyfikatu Systemu Zarządzania , 

potwierdzającego spełnienie wymagań normy wg ISO/IEC 20000-1:2005, obejmującego "Zarzą
dzanie usługami IT w zakresie utrzymania infrastruktury IT dla firmy KGHM Polska Miedź S.A. 
zgodnie z katalogiem usług 0/COPI." 

Zrealizowany projekt obejmujący budowę i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Usług IT 
w 0/COPI przeprowadzono w sześciu etapach, w ciągu ośmiu miesięcy. 

Etap I -Szkolenia - na tym etapie przeprowadzono 11 zakresów szkoleń, obejmując nimi łącznie 
586 uczestników, co daje wynik średnio trzech szkoleń na pracownika Oddziah1. 

Etap II -Identyfikacja wymagań- obejmował realizację następujących zadań: 

• Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nadzorowanie i publikację doku
mentacji SMART/PBSG, 

• Wyznaczenie usług informatycznych i opracowanie dla nich metryk- zbudowanie 
katalogu usług - zarówno wewnętrznych typu OLA jak i typu SLA, 

• Wyznaczenie właścicieli usług informatycznych oraz wskazanie zakresu obowiązków, 
• Formalne wprowadzenie ról i odpowiedzialności , propozycje zmian w Regularninic 

Organizacyjnym Oddziah1. 

Etap III -Opracowanie wskaźników i zasad ich raportowania, w któ1ym zrealizowano następujące 
zadania: 
• Przygotowano definicje wskaźników dla parametrów usług- wraz z określeniem za

sad ich pomiaru, 
• Opracowano zasady zadaniowego rozliczania działów i zespołów, 
• Zrekonfigurowano system Service Desk- dostosowano priorytety i czasy SLA do za

wartych umów SLA, 
• Przygotowano zasady l procedury związane z raportowaniem usług. 

Etap IV -Opracowanie dokumentacji. Zespoły projektowe opracowały dokumentację do poszcze
gólnych procesów operacyjnych IT. 

Etap V -Wdrożenie systemu. Stosowanie opracowanych rozwiązań organizacyjnych było prze
prowadzane sukcesywnie, po etapie ich akceptacji, przez zespoły wdrożeniowe. Integra
cję wszystkich procesów Systemu Zarządzania Jakością Usług Informatycznych zgod
nie z normą ISO/lEC 20000- 1: 2005, rozpoczęto na początku września ubiegłego roku. 

Etap VI -Doskonalenie systemu i certyfikacja. W ramach doskonalenia funkcjonowania Systemu 
Zarządzania Jakością Usług Informatycznych przeprowadzono dwa wewnętrzne audyty 
oraz dokonano przeglądu systemu. Przygotowano 0/COPI do akredytowanej certyfika
cji, dokonanej przez akredytowaną firmę ceiiyfikującą Det Norskc Veritas, w listopadzie 
2007 r. 

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Ush1g IT w 0/COPI zostało zrealizowane przez pra
cowników 0/COPI, przy wsparciu firmy konsultingowej PBSG Sp. z o.o. 
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4.1 Dlaczego ISO/JE C 20000, a nie standard .. de facto" czy firmowy? 

W przeciwieństwie do tzw. dobrych praktyk ITIL® czy opartych na nich modelach firmowych, stan
dard międzynarodowy ISO/lEC 20000-1 :2005 zapewnia firmie KGHM Polska Miedź S.A. nie tylko 
powtarzalność i stabilność działania, dzięki wdrożeniu ujednoliconych zasad postępowania (proce
dur, instrukcji), ale także możliwość stałego doskonalenia oferowanych przez 0/COPI usług !T. 
Pozwala na porównywalność z innymi organizacjami lT w obszarze jakości świadczonych usług IT 
a jednocześnie umożliwia niezależną, zewnętrzną ocenę systemu zarządzania usługami w 0/COPI, 
przez akredytowana jednostkę certyfikującą. 

Wdrożenie systemu zarządzania usługami IT wg ISO/lEC 20000-1 :2005 nie ogranicza jedno
cześnie stosowania tzw. dobrych praktyk IT, w tym biblioteki ITIL®. Pozwoliło to na uporządko
wanie zarządzania zasobami teleinformatycznymi Spółki tj. technologią, sprzętem, kadrą specja
listów IT, zasobami finansowymi- przy optymalizacji kosztów działalności IT. Tak zbudowany 
system zarządzania pozwala na zarządzanie zasobami IT w perspektywie biznesu, w ujęciu pro
cesowym, przy jednoczesnym stosowaniu mechanizmów umożliwieniu poddanie się ocenie nieza
leżnemu audytowi. System Zarządzania Jakością Ushtg lT pozwala uporządkować również relacje 
pomiędzy pracownikami organizacji lT a ich klientami czy użytkownikami usług !T. Wprowadza 
również, poprzez procesy zarządzania finansami IT, dyscyplinę wydatków finansowych na dzia
łalności lT dając możliwość stosowania, przez Zarząd Spółki, zasad ładu informatycznego (ang. IT 
Governance). Jednoczenie, jako standard międzynarodowy z grupy standardów ISO, standard 
ISO/lEC 20000-1:2005 stwarza możliwość pełnej integracji z innymi, które mogą występować 
w przedsiębiorstwie, co jest istotne w budowie zintegrowanych systemów zarządzania. 

4.2 Zarządzanie usługami !T według standardu fSO/lEC 20000-1:2005 

Norma ISO 20000:2005 Information Technology- Service management, obejmuje dwa dokumen
ty: część l : Specification (zakres) [8] oraz część 2: Code o f practice (dobre praktyki) [9]. Część 
pierwsza normy obejmuje zestaw minimalnych wymagań, jakie organizacja lT musi spełnić, aby 
dostarczać usługi w sposób efektywny, mierzalny, powtarzalny i zgodny z oczekiwaniami klienta, 
co do ich zawartości . Czyli określa, w jaki sposób organizacja IT ma zbudować swój system zarzą
dzania usługami IT. Część druga normy, odpowiada również na oczekiwania biznesu w obszarze 
ładu informatycznego w firmie, ale w sposób praktyczny. Daje wskazówki jak prowadzić działal
ność IT w sposób odpowiedzialny i zgodny z wymaganiami, żądaniami biznesu, przy jednoczes
nym zagwarantowaniu uzgodnionego poziomu usług. Jest to swoisty kodeks postępowania w zakre
sie zarządzania usługami oparty na praktykach ITIL's Ta część normy ma ułatwić implementację 
procesów usługowych opisanych w części l normy, ale również daje wskazówki dla audytorów 
o niezbędnych wymaganiach, jakie powinna spełnić organizacja, ubiegająca się o certyfikat w za
kresie zarządzania usługami IT. 

Zakłada się, że norma ISO/lEC 20000 ma służyć integracji podejścia procesowego w organiza
cji TT i w firmie gdzie ona funkcjonuje, do efektywnego i skutecznego zarządzania usługami infor
matycznymi, które z kolei mają odzwierciedlać oczekiwania i żądania biznesu, a w szczególności 
reprezentujących go klientów usług IT. Koordynacja integracji i implementacji zarządzania proce
sami usług stanowi działania ciągłe w obszarze kontroli, skuteczności realizacji i poszukiwania 
możliwości ich doskonalenia. Jakość realizacji tych aktywności, zadml. i procesów jest uzależniona 
od kwalifikacji i kompetencji ludzi zatrudnionych w obszarach: Serwis Desk, dostarczaniu usług , 
wspomaganiu realizacji usług (ich eksploatacj i) i innych zespołów operacyjnych, dobrze zorgani
zowanych i wzajemnie skoordynowanych we wzajemnych relacjach usługowych. Do tego, niezbęd
ne są odpowiednie narzędzia i techniki, aby realizacja procesów usługowych IT przebiegała spraw
nie i efektywnie. 
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5. POLITYK.A ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT 

Zapisane w tym dokumencie cele są wskazaniem do realizacji Systemu Zarządzania Jakością Usług 
Informatycznych w Oddziałach Spółki KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze standardem ISO. 
Do głównych obszarów działania w tym zakresie 0/COPI zalicza: 
);> Opracowanie polityki zarządzania usługami IT i planu jej realizacji; 
)>- Sprawną komunikację, we wszystkich obszarach zarządzania usługami IT (ang. ITSM -IT 

Service Management); 
);> Zapewnienie satysfakcji klienta zarówno ze świadczonych usług IT jak i z podejmowanych 

działań, w celu spełnienia jego przyszłych wymagań i oczekiwań; 
);> Wyznaczenie ról i odpowiedzialności członków kierownictwa organizacji IT, w celu koordyna

cji i zarządzania wszystkimi usługami IT; 
r Zdefiniowanie i zabezpieczenie zasobów do planowania, wdrażania, monitorowania, raportowa

nia i doskonalenia, w zakresie dostawy usług jak również rekrutacji odpowiedniego, co do kwa
lifikacji, personelu IT i jego szkolenia; 

).> Zarządzanie ryzykiem, zarówno w obszarze usług jak i działalności operacyjnej IT; 
);> Przeprowadzanie przeglądu w zakresie systemu zarządzania usługami IT, w stałych okresach 

czasu, do zapewnienia kontynuacji uzgodnionej jakości świadczonych usług. 
0/COPI wypełnił wymagania normy w wyżej podanym zakresie. Dokument "Polityka Zarządza

nia Usługami IT w 0/COPI KGHM Polska Miedź S.A" ma swoje motto: "Zaufanie naszych klien
tów zdobywamy zapewniając, że świadczone usługi spełniają ich wymagania i zaspakajają ich po
trzeby'' . 

Przekłada się to na m.in. takie działania jak: 
• Zapewnienie Klientom ciągłości dostępu do zasobów i usług informatycznych, w zakresie nie

zbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania, a jednocześnie gwarantującego bezpieczeń
stwo przetwarzanych danych: 

• Podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez budowanie partnerskich relacji z dostawcami 
zewnętrznymi i doskonalenie systemu zarządzania usługami IT; 

• Reagowanie na zmiany w środowisku biznesowym oraz zapewnienie odpowiednich zasobów IT 
do ich realizacji. 

5.1 Najważniejsze obszary uregulowane wdrożeniem systemu ISO 20000, w KGHM 0 /COPI 

Zgodnie z wytycznymi normy, zespoły wdrożeniowe 0/COPI dokonały zdefiniowania i wdrożenia 
głównych procesów zarządzania usługami IT, opisując je odpowiednimi procedurami i innymi doku
mentami. Działania te obejmowały niżej wymienione grupy procesów. 

Procesy Dostarczania Usług !T 
• Zarządzanie i raportowanie poziomem usług. Obejmuje zdefiniowanie, uzgodnienie, sformali

zowai'lie i zarządzanie poziomem usług, a w szczególności procedurę monitorowania i raporto
wania usług oraz procedurę nadzorowania wymagań zewnętrznych; 

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, dostępnością oraz ciągłością usług. Obejmuje: anali
zę ciągłości działania ush1gi, przygotowanie i wdrożenie planów awaryjnych, a w szczególności 
procedurę zarządzania ciągłością działania, procedurę postępowania w przypadku awarii, proce
durę testowania planów awaryjnych; 

• Budżetowanie i rozliczanie kosztów usług IT z opisem procedury. 
Zdefiniowano dziewiętnaście usług dla Oddziałów Spółki KGHM Polska Miedź S.A. w katalo

gu usług informatycznych wg. poziomu SLA oraz sześć usług typu OLA w katalogu usług we
wnętrznych. Opracowano metryki usługi -karty opisu usługi i zbudowano wskaźniki monitorowa
nia ich jakości. Opracowano i przyporządkowano role w procesach zarządzania ush1gami informa
tycznymi, standardy: metodyki zarządzania projektami, metodyki zarządzania ryzykiem, załączniki 
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do procedur np. wzór umowy SLA, wskaźniki oceny umowy, raporty z funkcjonowania usługi , 
wymagania klienta, ankietę zadowolenia klienta i jego oceny jakości wykonania usługi, instrukcje, 
plany rozwoju usług . 

Procesy współpracy z otoczeniem organizacji !T 
• Zarządzanie relacjami z klientem. Celem tego procesu jest ustanowienie i utrzymanie odpowied

nich relacji z odbiorcą usług, bazując na zrozumieniu potrzeb klienta, a działaniem jest monito
rowanie oczekiwań i potrzeb klienta usług IT. 

• Zarządzanie współpracą z dostawcami, celem zapewnienia gwarantowanej jakości dostarczanej 
przez nich usługi, a tym samym świadczonej usługi IT naszym klientom. 
W implementacji procesów zarządzania relacjami z biznesem, procesy związane z tym obszarem 

występują zarówno w obszarze procesów współpracy organizacji IT z otoczeniem jak i w obszarze 
procesów wsparcia użytkownika usług. Wśród dokumentów związanych bezpośrednio z Systemem 
Zarządzania Jakością Usług lT w 0/COPI a nawiązujących do procesu zarządzania relacjami 
z klientem występują dwa, a mianowicie: sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych 0/COPI 
za dany kwartał oraz plany rozwoju usług IT. Ten ostatni dokument jest wstępem do opracowania 
i modyfikacji Strategii Informatyzacj i Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Aktualnie są realizowane 
zadanialT w ramach Strategii Informatyzacji KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2007- 20 li, 
a plany rozwoju usług dotyczą roku 2008. Relacje z biznesem są obecnie w szczególnym punktem 
zainteresowania środowisk IT. Dostrzega się wagę problemów i zagadniet1 związanych z ładem 
informatycznym (ang. IT Governance) jak i dobrymi praktykami TT, w kontekście integracji strate
gii informatyzacji ze strategią rozwoju firmy. 

W zakresie zarządzania relacjami z klientem usług lT (postrzeganym, jako Oddział KGHM) 
występują dokumenty nawiązujące do konkretnej świadczonej dla niego usługi : ankieta badania 
zadowolenia klienta, karta pozytywnej oceny usługi. 

Procesy Wsparcia Użytkowników Usług 
Ta grupa procesów występuje w normie, jako procesy naprawcze. Obejmuje: 
• Zarządzanie incydentami i problemami. Głównym celem tego procesu jest przywrócenie ustalo

nego w metryce ush1gi poziomu jakości, w najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje on obsłu
gę Serwis Desk, zarządzanie zgłoszeniami, dokumentowanie i raportowanie zgłoszeń. Zawiera 
procedury obsługi zgłoszenia serwisowego oraz procedury analizy i doskonalenia obsługi zgło
szenia serwisowego. 

• Zarządzanie zadaniami. Proces ten obejmuje procedury: planowania i rozliczania zadań w planie 
rocznym oraz procedurę rejestracji, absrugi i zamknięcia zadania. 
Pierwszy z tych procesów jest bezpośrednio związany z procesem zarządzania relacjami z klien
tami usług IT, w obszarze współpracy organizacji l T z jej otoczeniem, o czym wspomniano 
powyżej. Nawiązuje do relacjonowania wykonania zadań ze strategii informatyzacji spółki 
KGHM Polska Miedź S.A. Drugi proces dotyczy obsługi zadal'l bieżących. Dokumentem zwią
zanym z tym procesem jest Karta Zadania dla Zespołu/ Pracownika. 
Procesy Kontroli Usług 
W tym obszarze dokonano połączenia procesów kontrolnych, wyspecyfikowanych w normie 

z procesem zarządzania wydaniem. 
Ta grupa procesów obejmuje: 
• Zarządzanie konfiguracją- w zakresie definiowania, nadzorowania i utrzymania aktualnych 

infom1acji o komponentach usług i infrastrukturze IT 0 /COPI. Proces obejmuje następujące 
procedury: modyfikacji struktury bazy CMDB, modyfikacji informacji w bazie CMDB, inwen
taryzacji jednostek konfiguracji w bazie CMDB; 

• Zarządzanie zmianą- w zakresie zapewnienia dokonywania zmian w sposób kontrolowany. 
Obejmuje procedury obsługi zgłoszenia zmiany oraz procedury monitorowania i raportowania. 

• Zarządzanie wydaniem- obejmujące procedury planowania i zarządzania wydaniem oraz pro
cedurę monitorowania wpływu wdrożenia wydania na usługę. 
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Proces planowania i doskonalenia systemu zarządzania usługami IT -ITSM 
Zgodnie z normą ISO/IEC 20000 podczas wdrażania procesów ITSM oraz do prowadzenia 

cyklicznej analizy, obejmującej definiowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę 
jakości procesów IT powinna być stosowana metodyka: Planuj - Wykonaj - Sprawdzaj - Działaj 

(ang. PDCA "Plan-Do-Check-Act ") . Jest to model ciągłego doskonalenia., podnoszenia jakości 
oparty na koncepcji W.E. Deminga, zwany cyklem Deminga. Ważnym czynnikiem w dążeniu do 
ciągłego doskonaleniajest przeprowadzanie regularnych kontroli w odniesieniu do jakości systemu 
ITSM. W implementacji 0/COPI ten proces jest realizowany poprzez proces Utrzymania i Rozwoju 
Systemu Zarządzania Usługami IT. Zawiera on : Procedurę nadzorowania dokumentacji Systemu 
Zarządzan ia usługami IT, Procedurę audytów wewnętrznych, Procedurę działań korygujących 
i zapobiegawczych oraz Procedurę przeglądu Systemu Zarządzania Usługami IT. W nawiązaniu 
do tych procedur występują takie dodatkowe dokumenty m.in.: plan audytu wewnętrznego, raport 
z audytu wewnętrznego, rejestr działań korygujących i zapobiegawczych, czy raport z przeglądu 

Systemu Zarządzania Usługami. 
W procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Usług Informatycznych, w oparciu o stan

dard ISO/lEC 20000-1 :2005, Kierownictwo 0/COPI dokonało integracji poprzednich działań i osią
gnięć 0/COPI, z budowanym od podstaw środowiskiem tego systemu, według wymagat'l normy 
ISO. Oto tylko niektóre z tych działań. Przeprowadzono reorganizację struktury 0/COPI, w zakre
sie budowy organizacji usługowej -w miejsce dotychczas występującej produktowej , technologicz
nej, tzw. "silosowej" . Rozpoczęto budowę nowej kultury organizacyjnej Oddziału. Przyporządko
wano role i odpowiedzialności do personelu IT, w różnych obszarach systemu ITSM. Przeszkolono 
całą załogę oddziału IT w zakresie podstaw teoretycznych, zarówno związanych z normą ISO/lEC 
20000 jak i z dobrymi praktykami ITIL ®. Rozpoczęto pracę w zakresie podniesienia świadomości 
znaczenia pracy grupowej i odpowiedzialności za zadania cząstkowe, w tym za wewnętrzne usługi 
typu OLA. Rozwinięto funkcjonalności systemu informatycznego, wspomagającego głównie pracę 
Service Desk, ale również monitorującego aktualność i stan posiadanych zasobów IT. Rozpoczęto 
prace nad rozbudowąaplikacji do wspomagania systemu ITSM, w tym budowy bazy FAQ, zarzą
dzania zmianą i zarządzania problemami oraz systemu raportowania wskaźników SLA. Wdrożono, 
opracowaną przy udziale zewnętrznych konsultantów, Politykę Bezpieczeństwa Infmmacji, w obsza
rze technologii teleinformatycznej i telekomunikacyjnej oraz zbudowano środowisko techniczno -
technologiczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. 

PODSUMOWANIE 

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Usług !T w 0/COPI zostało przeprowadzone przy dużym 
zaangażowaniu wysokokwalifikowanej kadry specjalistów !T Oddziału COPI. W bezpośrednich 
pracach nad tym projektem uczestniczyło ok. 60 pracowników 0/COPI. Wdrożenie Systemu Zarzą
dzania Jakością Usług Informatycznych, zakończone uzyskaniem akredytowanego certyfikatu na 
zgodność z wymaganiami standardu międzynarodowego ISO/lEC 20000-1:2005, świadczy o speł
nieniu bardzo rygorystycznych wymagań w zakresie realizacji procesów zarządzania organizacją 
IT stanowiących, poprzez zasady ładu informatycznego, realizację szeroko pojmowanych zasad 
ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa . KGHM Polska Miedź S.A. dołączyło do elitamego grona, 
niewielu przedsiębiorstw na świecie mogących poszczycić się tak spektakularnym osiągnięciem. 
Jest to jednak dopiero pierwszy etap budowy usługowej organizacji IT w przedsiębiorstwie, czego 
należy mieć świadomość planując doskonalenie systemu zarządzania jakością usług IT. 
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The Quality Management o f IT Services Implemented 
in KGHM "Polska Miedź" S.A. Based on the ISO/lEC 20000 Standard 

Based on the requirements o f specification from international standard o f management o f IT ser
vices- ISO/IEC 20000-1:2005, interna) IT organization, division COPI KGHM Polska Miedź S.A. 
has implement management system o f services to manage interna) IT services based on the portfo
lio o f IT services. This paper discuss generał ideas o f processin g organization and gives som e spe
c i fi c aspects o f this implementation through the IT services processes using to this IT management 
system. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Ma teriały Konferencyjne 

Numeryczna mapa górniczajako ważny ele1nent 
podejmowania decyzji w procesie produkcyjnym 
na przykładzie LW "Bogdanka" S.A. 

Artur Kaczmarek, Michał Kłos 
PRGW Sosnowiec 

STRESZCZENIE: Na początku 2007 roku w L W "Bogdanka" rozpoczęto wdrożenie zintegrowa
nego systemu zarządzania złożem . Jednym z podstawowych elementów wdrożenia było dostarcze
nie cyfrowej mapy górniczej, wraz z narzędziami do jej prowadzenia. Artykuł opisuje funkcje na
rzędzi do prowadzenia mapy, charakteryzuje sposób wykonania mapy cyfrowej i sposób jej wyko
rzystania w obrębie systemu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczna mapa wyrobisk górniczych, LW "Bogdanka", MicroStation, 
mapa numeryczna, mapa podstawowa, mapa górnicza, PRGW 

l . WPROW ADZENIE 

Pod koniec stycznia 2007 roku zostały rozpoczęte prace dotyczące "Wdrożenia Informatycznego 
Systemu Wspomagania Decyzji w Procesie Przygotowania Złoża do Eksploatacji w Lubelski Wę
giel "Bogdanka" S.A. 

Podstawowe elementy wdrożenia to: 
- cyfrowa mapa wyrobisk górniczych; 
- numeryczny model złoża ; 

- projektowanie i harmonogramowanie produkcji; 
- szkolenia w zakresie obsługi programów systemu i jego administracji; 
- dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu serwerowego. 

Wdrożenie systemu realizowane było w trzech głównych częściach: 
- mierniczej; 
- geologicznej; 
- technologicznej. 

Wymagania techniczne w części mierniczej systemu dotyczyły dostarczenia rozwiązań infor
matycznych umożliwiających : 

- kreślenie i aktualizację map podstawowych i przeglądowych wyrobisk górniczych; 
- automatyczne przeskalowanie wszystkich map z generalizację znaków umownych; 
- wspomaganie procesu wektoryzacji map; 
- ewidencję, archiwizację i raportowanie stanu robót górniczych; 
- udostępnienie przez sieć komputerową aktualnej sytuacji mierniczej pozostałym użytkownikom 

systemu. 
Zadaniem, które należało zrealizować w trakcie projektu było dostosowanie autorskich narzę

dzi PRGW do prowadzenia map górniczych w LW "Bogdanka" S.A. W wyniku tych prac powstal 
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nowy produkt "SoftMine Mapa KWK<E" . Prace wdrożeniowe zadaniem projektu w module mierni
czym było obejmowały opracowanie i przetworzeniecnie w ciągu 6 miesięcy do postaci cyfrowej 
istniejących mapy górniczejych (ponad 70 sekcji w skali l :2000) . 

Praca została wykonana na platformie graficznej "MicroStation® V8" firmy Bentley. Wraz z au
torską aplikacją do tworzenia mapy górniczej firmy PRGW: "SoftMine Mapa KWK®". 

2. OD MAPY KLASYCZNEJ DO MAPY NUMERYCZNEJ 

Mapy górnicze jako produkt działu mierniczo-geologicznego posiadają nie tylko walor dokumen
tacyjno-kontrolny wobec, np. urzędów górniczych, czy sądów ale spełniają istotną rolę narzędzia 
w rozwiązywaniu szeregu zadań przez różne służby kopalni. Jakkolwiek pierwszą służbą, która ko
rzysta z tego zasobu informacyjnego jest miernictwo to jednak niezmiernie istotne jest, aby dostar
czany produkt zadowalał pozostałe służby kopali. 

Aby tak było, mapa górnicza powinna spełniać m.in. następujące warunki: 
- dostarczany produkt jest wiarygodny bo sporządzony zgodnie ze sztuką geodezyjną; 
- zawiera na ustalonym stopniu szczegółowości komplet informacji przedstawionych na ustalony 

moment czasu; 
- eksponowane są odpowiednie treści, ze szczególnym uwzględnieniem tych informacji, które 

świadczą o możliwych zagrożeniach; 
- zakres dostarczanych informacj i jest wystarczający dla wszystkich służb; 
- sposób rozmieszczenia oznaczeń powinien zapewnić jednoznaczność skojarzeniową czytelni-

ków mapy [l]. 
W przypadku wdrażania w zakładzie górniczym mapy górniczejych prowadzonejych w formie 

numerycznej dochodząjeszcze inne uwarunkowania niezbędne do jej optymalnego wykorzystania: 
- wybór właściwego systemu informatycznego oraz interfejsów, zapewniający spełnienie wszyst

kich wymogów dla numerycznych map górniczych; 
wysoka dokładność i jakość danych przetworzonych do postaci wektorowej; 
właściwe zabezpieczenie informatyczne danych; 

- przeszkolenie, zaangażowanie i umotywowanie pracowników działu mierniczo-geologicznego 
a także wszystkich użytkowników systemu. 
Realizując wdrożenie cyfrowej mapy wyrobisk górniczych w LW "Bogdanka" spełniono wszyst

kie powyższe założenia. 
Mapy podstawowe prowadzone na planszach aluminiowych zostały zeskanowane w rozdziel

czości 400 dp i, 256 kolorów. Kalibrację map wykonano metodą wielomianową drugiego stopnia 
w oparciu o siatkę kwadratów układu 1965. Średnia wartość błędu kalibracji wahała się w prze
dziale od 0,15 m. do 0,20 m. przy minimum trzydziestu punktach dostosowania. Zaletą przetwa
rzanych map analogowych, była ich wysoka jakość, dokładność i czytelność. Z wykonanej kalibra
cji sporządzono stosowne raporty dostarczone zleceniodawcy. Następnie przy współpracy z dzia
łem mierniczo-geologicznym uzgodniono nazewnictwo oraz podział warstw tematycznych i obiek
tów występujących na mapie podstawowej . Dotychczas utworzono około osiemdziesięciu warstw 
tematycznych, co pozwala na szybkie i elastyczne dostosowanie treści mapy do konkretnych wy
mogów odbiorcy. 

Wektoryzację map rastrowych wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami bran
żowymi oraz wymogami działu mierniczo-geologicznego. Przyjęto zasadę, że jeden plik DGN od
powiada jednemu pokładowi/poziomowi. Powyższe rozwiązanie pozwala uniknąć rozbudowanej 
struktury plików referencyjnych, ułatwia redagowanie mapy i zapewnia szybki dostęp do całej tre
ści danego poziomu/pokładu. Pozwala także na szybki wybór elementów do tworzenia map prze
glądowych lub specjalnych. 

246 



Zasadnicza część treści mapy wykonana została w postaci 2D. Biorąc jednak pod uwagę moż
liwość współpracęy i dostarczania danych do innych narzędzi wdrożonego systemuinnego opro
gramowaniem wdrażanym w LW "Bogdanka", wybrane elementy mapy wprowadzane są w posta
ci 3D. Należą do nich m.in . rzędne spągu pokładu, wykorzystywane do tworzenia modelu spągu 
pokładu. oraz osie wyrobisk górniczych, wykorzystywane do budowy modelu trójwymiarowego 
wyrobisk kopalni. 

Struktura modelu danych została oparta na założeniach mapy obiektowej, co pozwoliło osią
gnąć wysoki stopień przejrzystości danych a także daje możliwości: 
- przetwarzania informacji; 
- generalizacji mapy; 
- tworzenia map tematycznych , przeglądowych, specjalnych; 
- w przyszłości poJączenie informacji graficznych z bazą danych. 

i c 

Rys. l. Fragment mapy numerycznej w skali l :2000- pokład 385 
Figw·c l. A fragment o f a numerical map in l :2000 scal e- 385 seam 

-17323 -72E.57 

015 /;( - p.385/l 
015 w -pJB511 
0.55 p 
0.72 w -p.38512 
008 p o p.38512 
0.80 w -p.J85/2 

·--· 
Wektoryzacja danych rastrowych została wykonana w środowisku "MicroStation® V8" przy 

wykorzystaniu aplikacji do tworzenia mapy górniczej firmy PRGW: "SoftMine Mapa KWK®". 
Pierwowzorem aplikacji "SoftMine Mapa KWK®" był program "SoftMine Mapa Kl ®", który jest 
narzędziem do prowadzenia map wektorowych w kopalniach odkrywkowych . Pierwotnie zakłada
no modyfikację tego programu, w celu dostosowania go do prowadzenia cyfrowej mapy górniczej 
zakładuLW "Bogdanka". Po dokładnej analizie oczekiwań zgłoszonych w trakcie tworzenia pro
jektu wdrożenia, związanych nie tylko z używaną symboliką, ale również ze sposobem prowadze-
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nia mapy górniczej, postanowiono stworzyć nową aplikację. Bazując na istniejącym oprogramo
waniu, oraz doświadczeniach we wdrażaniu tego typu narzędzi dla BOT KWB "Turów" SA oraz 
PCC Rai! powstało narzędzie dostosowane do pracy w LW "Bogdanka". Programjestjednak na tyle 
uniwersalny, że można go wykorzystać do prowadzenia mapy górniczej w innych zakładach gór
nictwa podziemnego. W ramach wdrożenia zasadniczo przebudowano narzędzie podnosząc jego 
funkcjonalność oraz dostosowując do symboliki występującej ma mapach podstawowych w LW 
"Bogdanka". 

Program umożliwia prowadzenie map górniczych w skalach: l :500, l: 1000, l :2000, l :5000, 
oraz l : l 0000. 

Do podstawowych funkcji programu należy zaliczyć : 

- wystawianie symboli obiektów mapy górniczej (m.in.: szybów, osnowy, tam, otworów, furt eks-
ploatacyjnych, profili geologicznych w chodnikach pokładowych); 

- import danych z plików tekstowych; 
- wprowadzanie danych na podstawie miar ortogonalnych i biegunowych; 
- menadżer wydruku map; 
- wystawianie symboli, linii geologicznych i hydrogeologicznych; 
- generalizację mapy. 

Generalizacja mapy jest modułem umożliwiającym automatyczne przeskalowanie całej treści 
mapy lub wybranych jej elementów. W ramach wdrożenia na L W "Bogdanka" "SoftMine Mapa 
KWK®" umożliwia automatyczne przeskalowanie map ze skali 1:2000 na: 1:5000 i 1:10000. 

~ . -'; .' . ~ . 
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Rys. 2. Przykład generalizacji symboli mapy górniczej- skale l :5000 i J: 10000 
Figure 2. An examplc or generalizali on o f a minc map's symbols- J :5000 and l: 10000 scales 

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Aktualnie rozwijane techno logie informatyczne pozwalają zmienić spojrzenie na mapę cyfrową 
w aspekcie bezpieczet'lstwa i wiarygodności. Możliwa staje się indywidualna odpowiedzialność za 
każdy narysowany, zmodyfikowany i wykasowany element mapy [2]. 

Dzięki wykorzystani u narzędzia "Historiia projektu" w "MicroStation® V8" można śledzić po
stęp zmian w projekcie, kontrolować jakie dane i kto wprowadził, zmodyfikował lub usunął na ma
pie. Istnieje możliwość przywrócenia stanu projektu z dowolnego dnia, lub cofnięcia się do dowol
nie wybranego momentu edycji. Dodatkowo narzędzia zawarte w programie "SoftMine Mapa KWK~l" 
umożliwiają dokonanie selekcji wybranych elementów z historii projektu i na ich podstawie bu
dowania nowej treści. 

Oprócz ograniczenia dostępu do danych na poziomie katalogów, wprowadzono system logawa
nia przy pomocy narzędzia "SoftMine Desktop®", które odpowiada za uprawnienia w zakresie do
stępu do danych oraz do poszczególnych modułów systemu. 
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Poszczególne pliki DGN zostały także zabezpieczone hasłem na poziomie programu "Micro
Station® V8". 

Wykorzystano trzy grupy użytkowników z następującymi prawami: 
- pełen dostęp do danych 

podgląd i wydruk mapy 
- podgląd mapy 

Rozwiązaniem, które może zostać zaimplementowane w przyszłości to podpis cyfrowy. Umoż
liwia on jednoznaczne określenie nienaruszalności pliku, a także jego prawa własności (edycji) . 
W zależności od wymagań użytkownika istnieje możliwość stworzenia lokalnego (na terenie ko
palni) centrum podpisu cyfrowego. Wadą tego rozwiązania jest to, że jego zasięg funkcjonowania 
ograniczony byłby praktycznie tylko do zakładu górniczego. Drugim rozwiązaniem jest wprowa
dzenie podpisu cyfrowego generowanego przez firmę mającą uprawnienia do wydawania tego typu 
certyfikatów (rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane w BOT KWB "Turów" i w połączeniu 
z ściśle określonymi procedurami postępowania z cyfrową mapą górniczą, umożliwiło całkowitą 

rezygnację z prowadzenia map podstawowych w formie analogowej) . Docelowym rozwiązaniem 
zabezpieczającym będzie zastosowanie podpisu cyfrowego. Mechanizm ten umożliwia identyfi
kację zarówno właściciela całego pliku jak i każdego elementu graficznego znajdującego się w pli
ku. Technologia te posiada umocowanie prawne oraz wsparcie w postaci firm wydających tego ty
pu certyfikaty (odpłatnie) [2] . 

4. NUMERYCZNA MAPA GÓRNICZA W PROCESIE PRODUKCYJNYM KOPALNI 

Uniwersalnym sposobem wymiany informacji pomiędzy różnymi służbami zakładu górniczego jest 
mapa. Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania złożem nie wprowadziło zasadniczych 
zmian w tym obszarze. Mapa dalej stanowi bardzo ważny element przepływu informacji . Przenie
sienie natomiast mapy z formy analogowej do cyfrowej, zmieniło w istotny sposób prace nad aktua
lizacjąjej treści, oraz sposób dystrybuowania tego dokumentu. 

Sposób udostępniania mapy na obecnym etapie wdrożenia systemu odbywa się: 
- w sposób tradycyjny, poprzez dostarczenie użytkownikom mapy analogowej w postaci wyplo

towanej, przygotowanej przez dział mierniczo-geologiczny; 
- w postaci cyfrowej, która umożliwia innym beneficjentom systemu na tworzenie, w stosunko

wo prosty sposób własnych map tematycznych. 
W ramach wdrożenia przygotowano odpowiednią strukturę katalogów będącą częścią central

nego repozytorium danych . W obrębie tej struktury umieszczone są pliki z mapą, aktualizowane 
w cyklach miesięcznych . Użytkownicy innych działów wiedzą że z datą l każdego miesiąca w jedno
znacznie określonym miejscu znajdują się zaktualizowane przez dział mierniczo-geologiczny do
kumenty, które stanowią dane wejściowe do materiałów graficznych tworzonych przez inne służby. 

Materiały udostępniane przez dział mierniczo-geologiczny są w pełni zabezpieczone przed in
gerencją os6b nieupoważnionych . Użytkownicy innych dzialów "podłączają" treść udostępnioną 
jako pliki referencyjne, bez możliwości edycji. Sami tworzą własną treść, którą następnie również 
udostępniają w za pomocą struktury katalogów. 

5. ROZWÓJ SYSTEMU 

Osiągn ięty dotychczas efekt prac związanych z wdrożeniem cyfrowej mapy wyrobisk górniczych, 
pozwala na ustalenie kierunku rozwoju wdrożonego systemu. Ze wzgl((du na specyfikę mapy gór
niczej, prowadzonej w kopalniach podziemnych, wydaje się, że wykorzystanie narzędzi typu GIS/ 
/LIS jest możliwe i realne do wdrożenia, przede wszystkim dla rozwiązania zagadniel'l na potrzeby 
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działów wykorzystujących mapy jako jedno ze źródeł informacji o przestrzeni górniczej. Rozwią
zywanie wszelkiego typu znda11 z zakresu organizacji i zarządzania produkcją, gdy informacja jest 
pobierana z wielu miejsc i analizowana wiel owątkowo może być ułatwione przez wykorzystanie 
narzędzi o których była mowa wyżej [l]. Naturalnym krokiem będzie zatem budowa odpowiednio 
zdefiniowanej relacyjnej bazy danych zawierającej informacje o obiektach z mapy górniczej. Na
leży określić jakie dane i w jak szerokim zakresie wprowadzić do bazy. Wymagane jest zaangażo
wanie wszystkich działów kopalni korzystających z mapy, celem ustalenia typu danych, które będą 
ładowane do systemu. 

Firma Bentley® będąca drugim na świecie dostawcą oprogramowania GIS/Geospalial według 
badania renomowanej firmy Daratech, posiada nowoczesne narzędzie do budowy systemów GIS: 
Bentley Map. Jest to kompletny systemem GIS zaprojektowany do rozwiązywania wyjątkowych 
i wymagających zadań stawianych przed firmami tworzącymi mapy, plany i projekty oraz budują
cymi i zarządzającymi infrastrukturą na całym świecie. Program ten poszerza funkcjonalność Mi
croStation o możliwość tworzenia precyzyjnych danych geoprzestrzennych, ich aktualizację i pro
wadzenie analiz. Użytkownicy mogą w łatwy sposób wykorzystywać równolegle dane pochodzące 
z różnych źródeł dołączając mapy w różnych formatach do wspólnego opracowania. Różnorodne 
typy danych zapisane w różnych układach współrzędnych są przeliczane w locie podczas integracji 
w Bentley Map. Program ten umożliwia bezpośrednią edycję informacji w bazie danych OracJe 
Spatial przy pełnej obsłudze modelu topologii. Wydajne narzędzia analityczne i prezentacyjne po
zwalają na tworzenie szczegółowych analiz i opracowa1'1 wspomagających proces podejmowania 
decyzji [3]. Powyższy program połączony z aplikacją, która uzupełni funkcjonalność o narzędzia 
typowe dla górnictwa podziemnego jest dobrym rozwiązaniem zapewniającym rozwój powstalej 
mapy numerycznej . 

PODSUMOW ANIE 

Oprogramowanie Bentley MicroStation, wsparte odpowiednio przygotowanymi narzędziarni dosko
nale sprawdza się w prowadzeniu mapy górniczej. Ważną cechą użytych narzędzi jest możliwość 
pracy z różnymi typami plików (dgn, dxf, dwg). Umożliwia to współpracę plików tworzonych 
w działach mierniczo-geologicznym i przygotowania produkcji z pozostałymi działami gdzie użyt
kownicy jako podstawowe narzędzie wykorzystują inne aplikacje typu CAD. Możliwość współpra
cy z różnymi formatarni danych jest bardzo ważna , także z punktu widzenia integracji przepływu 
danych w obrębie systemu zarządzania złożem. Górnicza mapa cyfrowa w rozumieniu PRGW nie 
jest samodzielnym produktem lecz stanowi integralny element systemu w skład którego wchodzą 
również narzędzia do modelowania złoża, projektowania i harmonogramowania produkcji. W pro
cesie podejmowania decyzji w zakładzie górniczym, mapa pełni i prawdopodobnie długo jeszcze 
będzie pelnita zasadniczą rolę, głownie do raportowania postępu prac. 

Kluczowe decyzje dotyczące prowadzenia prac przez zakład górniczy podejmowane są głównie 
na bazie danych przygotowanych w dzi ałach przygotowania produkcji i inwestycji po zatwierdze
niu przez zarząd propozycji co do dalszych prac wysuniętych przez te działy. 
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A Digital Mine Map on an Example of L W "Bogdanka" S.A. 

At the beginning of 2007 an implementation of an integrateddeposit management system was star
tedat LW ·'Bogdanka" S.A .. One of the main tasks covered by Lhe implementation was supplying 
a digital mine map together with tools for editing/managing it. The paper describes functions of the 
map management tools, outlines the procedUJ·e for creating it and i ts utilization within the system. 
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Model geologiczny złoża i jego rola w zarządzaniu produkcją 

Ewa Siata 
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. 

STRESZCZENIE: Geologiczny model złoża to podstawa prawidłowego zarządzania każdym zakła
dem wydobywczym. Trudno przecenić znaczenie dobrze opracowanego modelu złoża. Od jego ja
kości zależy odpowiednie rozpoznanie, udostępnienie złoża i funkcjonowanie zakładu górniczego. 
Jednak jakość modelu to nie tylko jego poprawność geologiczna- bez zaawansowanych technik 
informatycznych doświadczeni geolodzy opracowywali bardzo dobre modele złoża. 

Aktualnie dzięki wykorzystaniu programów do modelowania geologicznego taki poprawny mo
del złoża można wykonać mniejszym nakładem pracy. Przeprowadzana interpretacja stale podlega 
weryfikacji i co bardzo istotne w dowolnym momencie można bardzo szybko pozyskiwać dowolne 
informacje oraz przeprowadzać ich analizę, w celu stworzenia optymalnego projektu eksploatacji . 
Im więcej danych opisujących złoże zostanie wykorzystanych przy planowaniu eksploatacji, tym 
precyzyjniej można przeprowadzić analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia, a tym samym le
piej i efektywniej zarządzać złożem uwzględniając jego zmienne parametry jakościowe i zmiany 
na rynku surowców. 

SŁOWA KLUCZOWE: Geologiczny model złoża, baza danych, modelowanie geologiczne, zarzą
dzanie złożem 

l. WPROW ADZENIE 

Rozwój technik informatycznych spowodował szersze zatosowanie programów do modelowania 
geologicznego. Programy te są zróżnicowane, a tym samym dedykowane do różnych typów złóż. 

Ale model złoża nie jest nowym pojęciem, które pojawiło się wraz z rozwojem informatyzacji 
przemysłu górniczego. Model złoża to przecież nic innego jak przestrzenny obraz złoża. Budowa
ny jest na podstawie wszystkich dostępnych danych strukturalnych i jakościowych wraz z ich geo
logiczną interpretacją. 

Od początku funkcjonowania przemysłu wydobywczego inżynierowie podejmowali decyzje 
w oparciu o dane geologiczne. Na ich podstawie rozpoczynane były poszukiwania złóż, przepro
wadzane bardziej szczegółowe rozpoznanie wreszcie przystępowano do przygotowania projektów 
górniczych w celu udostępnienia i eksploatacji złoża . 

W całej historii istniały różne formy gromadzenia, przechowywania, interpretowania i wizuali
zowania informacj i - czyli tworzenie modelu złoża. Przedstawi any był na przykład za pomocą 
zestawu map, przekrojów, tabel z danymi liczbowymi i opisowymi. Aby szybciej można było się 
poruszać pośród tak dużej ilości informacji stworzono symbole, odpowiednie nazewnictwo. Jednak 
bardzo często trzeba było stosować schematy i uproszczenia, aby na płaskim papierze móc przed
stawić jak najwierniejszy obraz złoża. Często też analizy ogólne prowadzone były na zgeneralizo
wanych bądź wysortowanych danych, a dopiero analizy szczegółowe uwzględniały większy zasób 
danych geologicznych. 
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Rozwój technik informatycznych stał się dużym krokiem w kierunku zmiany jakościowej 
w tworzeniu modelu przestrzennego złoża, a przede wszystkim w możliwości pozyskiwania, prze
twarzania i analizowania wiarygodnych informacji w optymalnie krótkim czasie. 

U jego podstaw oczywiście, tak jak i w tradycyjnej formie modelu znajdują się ogromne ilości 

danych źródłowych pozyskiwanych z otworów badawczych czy wyrobisk górniczych. Sposób ich 
przechowywania w bazie danych daje możliwość różnorodnego ich zestawiania, analizowania 
i budowania najbardziej prawdopodobnego obrazu złoża . Nowoczesne oprogramowania pozwalają 
na bezpośrednie połączenie danych liczbowych (ilościowych i j akościowych) z ich umiejscowie
niem w przestrzeni i co bardzo ważne - szybką wielewariantową ich i nterpretacj ę. W efekcie uzy
skiwany jest spójny przestrzenny obraz złoża. 

2. TWORZENIE MODELI GEOLOGICZNYCH I ICH TYPY 

Gromadzenie danych 
z otworów i wyrobisk 

górniczych 

l 
Weryfikacja 

i interpretacja danych 
źródłowych 

! 
. . . 

GEOLOGICZNY 
MODELZŁOŻA 

. . . 

..... 
Generowanie map Generowanie 

i przekrojów Obliczanie raportów 
geologicznych zasobów i zestawień 

Rys. l. Schemat procesu tworzenia modelu i pozyskiwania z niego informacji 
Figure l. Block diagram o f creating geological model and draw information from i t 

W procesie tworzenia modelu pomiędzy danymi, a ostatecznym modelem geologicznym ko
nieczny jest etap weryfikacji danych i ich interpretacja. Weryfikacja może być wykonywana: 

systemowo, 
- manualnie. 

Systemowe weryfikowanie danych polega na wychwyceniu błędów w zapisie danych (elimina
cja dużych błędów powstałych przy wpisywaniu danych -np. o rząd wielkości, zamienione dane -
np . zamienione współrzędne X z Y itp.). Dzięki temu, że dane zgromadzone są w bazie danych ich 
fi ltrowanie, sortowanie i weryfikacja przebiega o wiele sprawniej i łatwiej można zidentyfikować 
błędy. Część tych błędów można usuwać używając funkcji bazy danych, inne wymagają dokonania 
oceny przez geologa, odnalezienia przyczyny błędu i wprowadzenia poprawnych wartości. 
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Kolejnym bokiem w procesie tworzenia modelujest interpretacja geologiczna. Jest to oczywiś
cie w przeważającej mierze praca doświadczonego geologa, ale przy wykorzystaniu narzędzi infor
matycznych taka interpretacja przebiega o wiele sprawniej (wyświetlanie profili i korelowanie np. 
pokładów, analiza tektoniki), a dzięki wykonaniu szybko dyskusyjnych wariantów modelu można 
wybrać nąjbardziej prawdopodobny obraz złoża. 

Tworzenie modelu złoża za pomocą programów informatycznych (jak już zostało wspomniane) 
oparte jest na bazie danych. Programy te mogą mieć wbudowane bazy danych lub posiadać połą
czenie z zewnętrzną bazą danych. Sposób ich gromadzenie (czyli struktura bazy danych) może być 
narzucona lub bardziej elastyczna i modyfikowalna. W zależności od potrzeb użytkownika można 
dobrać odpowiednie oprogramowanie i odpowiedni sposób przechowywania informacji . 

Oprogramowania do modelowania złoża często są również dedykowane do różnych typów złóż. 

Inne są wymagania użytkowników obsh1gujących złoża pokładowe i złoża bryłowe, czy złoża mniej 
lub bardziej zmienne jakościowo . Nie bez znaczenia jest również wielkość złoża i sposób przewidy
wanej eksploatacji. Te wszystkie informacje wpływają na wybór optymalnego oprogramowania 
geologicznego. 

Generalnie programy do modelowania geologiczne można podzielić na dwa główne typy: 
- programy tworzące modele blokowe, 
- programy tworzące modele siatkowe. 

2.1. Modele blokowe 

Modele blokowe przedstawiają obraz złoża pocięty na bloki obliczeniowe. Wielkość bloków defi
niowana jest przez użytkownika, każdemu blokowi przypisane zostają określone wmiości poszcze
gólnych parametrów jakościowych z zastosowaniem różnych algorytmów interpolacyjnych. Przy 
ola-eślaniu wielkości bloków obliczeniowych należy wziąć pod uwagę szereg czynników: 
- wielkość złoża 

- zmienność warstw złożowych 
- grubość złoża 

- ilość danych które muszą podlegać stałej analizie 
- możliwości obliczeniowe komputera którym dysponuje użytkownik. 

Rys. 2. Blokowy model geologiczny złoża. 
Figm·e 2. Block model ofthe deposit. 
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Im w złożu występuje większa zmielmość parametrów złożowych, a warstwy osiągają mniejszą 
miąższość tym bloki obliczeniowe muszą być mniejsze, aby w procesie uśredniania wartości 
w bloczkach obliczeniowych nie powstawał zniekształcony obraz złoża. Jednak posiadanie prze
strzennego modelu blokowego z uwzględnieniem zmienności jakości pozwala na jej śledzenie 
w wyciętym fragmencie złoża zarówno w pionie jak i w poziomie np. przewidziane do eksploatacji 
pola w obrębie dowolnych poziomów eksploatacyjnych. Jednak tworząc model blokowe jest 
on tworzony całościowo dla :-:łoża. W związku z tym przy dużych złożach lub takich gdzie koniecz
ne stosowanie jest małych bloków obliczeniowych należy się wziąć pod uwagę czasochłonność 
prowadzonych obliczeń. 

2.2. Modele siatkowe 

Model złoża powstaje przez wygenerowaniu różnych modeli siatkowych (oczka siatek mogą być 
trójkątne lub prostokątne a interpolacja danych w modelach może być przeprowadzana przy użyciu 
różnych algorytmów). Modele siatkowe tworzone są dla dowolnych parametrów: 
- strukturalnych (spąg, strop, miąższość, powierzchnie uskokowe, stratygraficzne, erozyjne) 
- jakościowych (dowolne parametry opisujące złoże: np. wartość opałowa dla złóż węgla, zawar-

tość Cu dla złóż rudy miedzi) 
- geotechniczne (np. wytrzymałość warstw stropowych) 
- hydrogeologiczne (zwierciadło skład chemiczny wody). 

Wszystkie te modele tworzone są niezależnie od siebie i mogą być niezależnie wizualizowane 
i analizowane. Jednak modele siatkowe przestawiają uśrednione parametry dla zdefiniowanego 
zakresu głębokościowego. W związku z tym stosowane są do złóż pokładowych lub semipokłado
wych, gdzie eksploatacja prowadzona jest generalnie na całą grubość pokładu, a parametry jakoś
ciowe są generalizowane dla pokładu lub wydzieleń litologicznych. 

Rys. 3. Siatkowy model geologiczny złoża pokładowego 
Figurc 3. Geological grid model ofthe scam deposit. 

Dokonując wyboru oprogramowania użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego w jakiej po
staci występują dane zarówno wsadowe jaki i przetworzone w procesie generowania modelu. Wie
dza ta pozwoli optymalnie wykorzystać narzędzie którym dysponuje. 

Stworzony model geologiczny to tak naprawdę środowisko pracy geologa górniczego. Aby 
mógł być wykorzystany w procesie zarządzania złożem musi być "żywy" czyli na bieżąco aktuali
zowany o dane pochodzące z eksploatacji lub nowego rozpoznania. Wówczas geolog ma do dyspo
zycji stale aktualny model złoża, a pozyskiwane dane nie opisują sytuacji historycznej lecz bieżącą. 
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Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że większość prac geologa obsługttiącego kopalnie ma cha
rakter periodyczny, dlatego też najlepiej jest ustalić daty, na które dokonuje się aktualizacji. Wów
czas również inni użytkownicy systemu wiedzą kiedy mogą oczekiwać zaktualizowanego modelu 
złoża (np. na koniec miesiąca czy koniec kwartału). Termin aktualizacji modelu zależy zarówno 
od sposobu funkcjonowania innych służb (np. mierniczych) i ich procedur wprowadzania danych 
opisujących nowy stan robót górniczych oraz od ilości nowych danych geologicznych pozyskiwa
nych w okresach między aktualizacjami. 

3. OBLICZANIE ZASOBÓW 

Model geologiczny posiada kompleksowe dane opisujące złoże, a tym samym jakość i wielkość 
zasobów. Zasoby te mogą być w dowolny sposób obliczane, zależnie od wymagań przepisów 
i potrzeb użytkownika. W zależności od typów złóż można w różny sposób przeprowadzać kalku
lacj ę zasobów. 
l. Dla złóż pokładowych zasoby mogą być obliczane w zdefiniowanych przez geologa poligonach 

obliczeniowych (parcelach) w obrębie pokładów . Wydzielanie poszczególnych parcele może 
zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przyjętymi dla po
szczególnych typów kopalin. 

2. Dla złóż bryłowych czy bardzo grubych złóż można te poligony przypisywać do pięter lub 
warstw eksploatacyjnych. Warstwy te mogą być wyznaczane przez zdefiniowane wcześniej 
powierzchnie strukturalne (np. przerosty, granicę pomiędzy odmiennymi warstwami litologicz
nymi) lub jako płaszczyzny o zadanej rzędne wysokościowej (np. poziom eksploatacyjny 
od 150 do 180mnpm) 
Obliczając zasoby na bazie modelu można uzyskać nie tylko objętość zasobów (jest to proste 

do uzyskania przez zwykłe działania arytmetyczne). Ilość informacji opisujących zasoby zależy 
od ilości danychjakie występują w modelu. Jeżeli w geologicznym modelu znajdują się np. dane: 

opisujące zmienność gęstości - to automatycznie można uzyskać średnią gęstość w parceli 
i masę zasobów, 
parametry jakościowe kopaliny - to można wyznaczyć wielkości średnie tych parametrów 
w poligonach obliczeniowych, 
model zmienności nachylenia pokładu- użytkownik uzyskuje informację o średnim nachyleniu 
pokładu w parceli. 
Samo obliczanie wielkości i jakości zasobów jest tylko częścią pracy jaka musi być wykonana. 

Model powinien również dać możliwość szacowania ruchu zasobów - ich ubytków i przyrostów 
ze względu na: 

prowadzoną eksploatację, 
poprawę rozpoznania geologicznego (nowe dane z wyrobisk górniczych), 
podział parcel obliczeniowych ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian w ich klasy
fikacji . 
Dzięki temu, że wszystkie parametry opisujące zasoby funkcjonują w systemie jako modele, 

ponowne przeliczanie wielkości zasobów oraz wyznaczanie średnich parametrów w parcelach wy
maga tylko zmiany kształtu poligonu obliczeniowego (np. pomniejszenie parceli o obszar wyeksplo
atowany). Podobnie procedura przeliczenia zasobów przebiega w przypadku podziałów parcel. 
Należy jedynie wyznaczyć dwa pochodne poligony obejmujące powierzchnią parcele pierwotną. 
Następnie wykonać przeliczenie w oparciu o istniejący model złoża. Należy zauważyć, że dyspo
nując przestrzennym modelem zmienność parametrów złożowych wyznaczone nowe parcele mają 
średnie parametry przeliczone ponownie w zależności od ich rozkładu w przestrzeni. W ów czas 
uniknąć można przekłamania w sytuacj i, kiedy podziałowi uległa parcela o bardzo zmiennej miąż
szości, po ponownym przeliczeniu zasobów zostanie wyznaczona średnia miąższość adekwatna dla 
wszystkich powstałych parcel. 
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W przypadku poprawy rozpoznania proces przeliczania zasobów należy wykonać na podstawie 
zaktualizowanego modelu złoża. (Aktualizacja modelu złoża jest i tak rzeczą niezbędną w przypad
ku funkcjonowania na kopalni "żywego" modelu.) Jeżeli oprócz zmian w parametrach złożowych 
wystąpiły inne, które muszą znaleźć odzwierciedlenia w modyfikacji kształtu parceł obliczenio
wych można je zmienić przed ponownym obliczeniem. Następnie po dokonaniu oblicze6 uzyski
wane są zmodyfikowane średnie parametry. 

4. MODEL ZŁOŻA JAKO ELEMET SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZŁOŻEM 

Bardzo ważną rzeczą w procesie tworzenia geologicznego modelu złoża jest świadomość, że sam 
model jest bardzo istotną, ale jednak tylko częścią ~ystemu, którego efektem jest optymalne zarzą
dzanie złożem. Sam model musi być tak przygotowany, aby mógł być źródłem potrzebnych informa
cji dla pozostałych użytkowników systemu. 

Cała masa infmmacji opisujących zaleganie i jakość złoża, warunki geotechniczne i hydrogeolo
giczne zbierane są w celu przygotowania projektu eksploatacji, a następnie prowadzenie samych 
robót górniczych, których efektem ma być osiąganie jak najlepszych wyników ekonomicznych. 

Podstawowe informacje znajdujące się w modelu geologicznym i wykorzystywane w procesie 
planowania produkcji to: 
1. Infmmacje o zaleganiu złoża- posiadając modeł zalegania stropu i spągu złoża czy pokładu 

z uwzględnieniem tektoniki złoża można nie tylko umiejscowić złoże w przestrzeni, ale również 
łatwo określić np. nachylenia pokładów i dostosować do nich sposób eksploatacji 

2. Dane opisujące grubość złoża - dzięki modelowi zmienności grubości złoża (pokładu) można 
dokładniej przewidzieć wielkości planowanego wydobycia kopaliny, a dodatkowo posiadając 
dane dotyczące przerostów i przybierek stropów i spągów można określić całościową ilość 
urobku i udział w nim kamienia 

3. Informacje opisujące jakość kopaliny- w procesie zarządzanie złożem ogromną wagę przykła
da się nie tylko do ilości, ale i do jakości eksploatowanej kopaliny. Aby uzyskać optymalne 
korzyści w procesie eksploatacji zakłady górnicze muszą tak prowadzić wydobycie, aby móc 
sprzedawać maksymalną ilość kopaliny przy jej optymalnych parametrach jakościowych. Czę
sto można uzyskać taki efekt przez manipulację frontami eksploatacyjnymi i przez mieszanie 
kopalin różniących się jakościowo. Jednak w takich sytuacjach niezbędny jest wiarygodny mo
del zmienności jakościowej złoża, który w powiązaniu z systemem projektowania i harmono
gramowania produkcji pozwoli na przeprowadzenie wariantowych symulacji eksploatacji, 
w efekcie której będzie można wypracować najkorzystniejszy sposób pozyskiwania kopaliny 
o zadanych parametrach jakościowych. 

4. Infonnacje o parametrach geotechnicznych- w pracy zakładu górniczego istotne są nie tylko 
infonnacje opisujące samą kopalinę, ale również skał otaczających złoże. Zarówno kopalina jak 
i skały stropowe czy spągowe stanowią środowisko prowadzonej eksploatacji. Szybka dostęp
ność informacji opisuj ącej ich parametry wytrzymałościowe czy urabialności pozwalają na lep
sze dostosowanie sposobu prowadzonej eksploatacji, a tym samym poprawia bezpieczeństwo 
prowadzonych robót. 

5. Dane hydrogeologiczne- eksploatacja zawsze prowadzona jest w środowisku o określonych 
warunkach hydrogeologicznych. Wiedza na temat parametrów hydrogeologicznych skał zło
żowych i nadległych (ich przepuszczalności , ilości poziomów hydrogeologicznych, ciśnie

niu hydrostatycznym, dopływach do wyrobisk górniczych itp.) daje możliwość bezpieczniej
szego prowadzenia eksploatacji. Przechowywanie i analiza ogromnej ilości danych opisują
cych warunki hydrogeologiczne przestaje być problemem, gdy są one zgromadzone w bazie 
danych, a zarządzający złożem ma odpowiednie narzędzia pozwalające na szybki do nich 
dostęp. 
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Rys. 4. Mapa zmienność zawartości popiołu w obrębie ścian eksploatacyjnych 
Figure 4. Map ofthe variation ahs contents inside long walls 

Przestrzenny model geologiczny jest więc źródłem informacji dla wielu innych działów kopal
ni, zarówno związanych z zaprojektowaniem eksploatacji i przeprowadzeniem jej harmonogramo
wania, jak również bezpośrednim ruchu kopalni. Każdy geolog górniczy wielokrotnie musi przy
gotowywać dane potrzebne w innych procesach funkcjonowania kopalni, dlatego też dysponując 
modelem złoża może większość tych danych pozyskiwać bezpośrednio z modelu przez opracowa
nie pewnych schematycznych procedur. 

Rys. 5. Model geologiczny złoza węgla kamiennego "B'ogdanka" 
Figure 5. Geological model ofthe coal deposit "Bogdanka" 
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Ponadto model złoża może bezpośrednio zasilać informacjąinne elementy systemu zarządzania 
złożem. Przykładem może być system informatyczny opracowany dla kopalni L W "Bogdanka" S.A. 

System ten został tak skonfigurowany, aby stworzony model złoża mógł bezpośrednio zasilać 
informacjami program służący do projektowania i harmonogramowania produkcji. Z uwagi na 
fakt, że złoże "Bogdanka" jest pokładowym złożem węgla kamiennego optymalnym było zaimple
mentowanie ·na kopalni siatkowego modelu złoża. Składają się na niego modele siatkowe opisujące: 

zaleganie pokładów węgla 
miąższość pokładów węgla 

zmienność jakości węgla w poszczególnych pokładach. 
Wszystkie te modele w dowolnej konfiguracji mogą być podczytywane do programu wykorzy

stywanego w dziale przygotowania produkcji. W efekcie współdziałania działów : mierniczego, geo
logicznego i technologicznego można uzyskiwać raporty opisujące już nie tylko ilość, ale również 
jakość planowanego do wydobycia węgla w wybranym czasookresie i wizualizować w przestrzeni 
lub na mapie. 

Aktualizowane np. raz w miesiącu modele zmienności parametrów złożowych mogą być udo
stępniane innym użytkownikom systemu, którzy znając standardową nomenklaturę samodzielnie 
wybierają potrzebne dane. 

PODSUMOWANJE 

Geologiczny model złoża jest integralnym elementem systemu zarządzania produkcją. Powstaje 
na bazie danych gromadzonych zarówno w dziale geologicznym jak i mierniczym. A z drugiej 
strony jest źródłem informacji dla pracowników działu przygotowania produkcji. Zawiera ogromną 
ilość danych wykorzystywanych na wielu etapach funkcjonowania kopalni , dlatego optymalne 
opracowanie modelu wpływa na łatwość posh1giwanie się nim i bardzo przyśpiesza pozyskiwanie 
z niego różnych informacji . Umiejscowienie modelu na drodze przepływu strumienia danych po
między różnymi użytkownikami powoduje, że musi spełniać wymagania różnych elementów sys
temu, tym samym podnosząc wymagania zarówno dla oprogramowania, jak i potencjalnych użyt
kowników. W związku z tym, im lepsze zintegrowanie oprogramowania funkcjonującego w po
szczególnych działach, tym większa niezawodność funkcjonowania systemu i lepsze efekty uzy
skiwane w zarządzaniu zasobami i całym zakładem wydobywczym. 
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Geological Model o f the Deposit and i ts Role in Production Management 

Geological model of the deposit li es at a basis of conect reserve management at every mine. The 
significance of a properły created deposit model cannot be overestimated. It is the basis for ade-
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quate investigation, development and working the mine. Although the correctness of a geological 
model is most important it is not everything we need at present - even years ago, without high te
chnology, experienced geologists used to work out very good deposit models. 

Today, with the use of geological modeling software, correct deposit models can be created fas
ter, the proposed data interpretation is immediately verified and, which is very important, we can draw 
any information very quickly every time i t i s required. W e can also analyze i t in order to create an 
optima! extraction layout. The more data describing the deposit we use during the exploitation 
planning stage, the better the economic analysis ofthe project. In that way the user can manage the 
deposit taking into consideration variations in its quality parameters and changes in the situation on 
the market. 
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Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych na przykładzie L W Bogdanka S.A. 

Marek Praski, Leszek Wachelka 
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych sp. z o.o., Sosnowiec 

STRESZCZENIE: W 2007 roku w L W Bogdanka S.A. wdrożony został zintegrowany system 
zarządzania złożem, w skład którego wchodził między innymi opisywany w tym artykule system 
do harmonogramowania robót górniczych . ?odstawowym celem systemu było umożliwienie two
rzenia harmonogramów eksploatacji i rozcinki na podstawie aktualnej wiedzy o złożu reprezento
wanej przezjego model cyfrowy. System został dostosowany do warunków i wymogów kopalni . 
Artykuł opisuje funkcjonalności systemu oraz przybliża proces harmonogramowania produkcji 
z jego zastosowaniem. 

SŁOWA KLUCZOWE: projekt kopalni, harmonogramowanie eksploatacj i, system zintegrowany, 
informatyka w górnictwie, sterowanie jakością urobku, model złoża 

l. WSTĘP 

1.1 . Zakres wdrożenia 

W lutym 2007 roku konsorcjum, w skład którego wchodziły Instytut Gospodarki Surowcami Mine
ralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno
Wiertniczych sp. z o.o. w Sosnowcu, wygrało przetarg na wdrożenie systemu informatycznego 
do zarządzania złożem w Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Swoim zakresem wdrożenie miało obej
mować: 

• dział mierniczy- tworzenie i obróbka cyfrowych map górniczych, 
• dział geologiczny - tworzenie i obróbka cyfrowego modelu złoża, w tym parametrów jakościo

wych węgla, wytrzymałości skał oraz zagrożeń naturalnych, 
• dział technologiczny- tworzenie i obróbka harmonogramów robót udostępniających i eksplo

atacyjnych a także likwidacji i przebudów. 

W trakcie szeregu rozmów prowadzonych z pracownikami kopalni rozpoznana została potrzeba 
objęcia wdrożeniem także dwóch dodatkowych działów, w zakresie ściśle związanym z obszarem 
objętym wdrożeniem w dziale technologicznym: 
• działu zaopatrzenia materiałowego- utrzymywanie zapasów materiałowych na poziomie zgod

nym z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu robót, 
• dyspozytorni- dzienna archiwizacja wykonów oraz zużycia materiałów . 

Artykuł ten opisuje część wdrożenia dotyczącą harmonogramowania robót górniczych. 
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1.2. Podstawowe wymagania 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będąca podstawą do złożenia przez konsorcjum ofer
ty opisywała zakres wdrożenia w sposób ogólny. Zakres ten, przed przystąpieniem do pracy, wyma
gał uszczegółowienia. W tym celu z pracownikami kopalni, którzy mieli stać się użytkownikami 
systemu, przeprowadzono szereg rozmów. W ich trakcie pracownicy podzielili się swoimi uwaga
mi co do obecnie istniejących na kopalni rozwiązań, ich zalet, możliwości, wad i ograniczeń oraz 
wyrazili wynikające z tego oczekiwania w stosunku do wdrażanego systemu. Oczekiwania te były 
z drugiej strony konfrontowane z przedstawianymi przez pracowników konsorcjum realnymi moż
liwościami proponowanego systemu zintegrowanego. W wyniku tych konsultacji uszczegółowiono 
zakres wymogów, które miały być spełnione przez część systemu wdrażaną w dziale technologicz
nym. Były to: 
• maksymalna prostota obsługi, 
• polski interfejs, 
• możliwość tworzenia raportów w formatach powszechnie przyjętych na kopalni, 
• możliwość szybkiej aktualizacji harmonogramów o wykony miesięczne, 
• możliwość szybkiego wprowadzania zmian i tworzenia nowych scenariuszy rozcinki, 
• odczytywanie parametrów ścian i wyrobisk chodnikowych (długość, wysokość, wybieg) pod

czas tworzenia harmonogramów bezpośrednio z map cyfrowych, 
• odczytywanie parametrów jakościowych urobku podczas tworzenia harmonogramów bezpośred

nio z modelu cyfrowego złoża, 
• możliwość tworzenia harmonogramów z uwzględnieniem parametrów jakościowych urobku 

w celu sterowania wydobyciem pod kątem uzyskania założonych parametrów jakościowych, 
• możliwość symulacji opadu słabych warstw stropowych w ścianie wydobywczej, 
• możliwość wizualizacji postępu planowanych przodków w 3D, na tle wyrobisk istniejących oraz 

modelu złoża, 
• powiązanie harmonogramu eksploatacji z harmonogramem robót udostępniających i przygoto

wawczych, 
• raportowanie zapotrzebowania materiałowego (w tym na elementy obudowy chodnikowej) w roz

biciu na przedziały czasowe, 
• możliwość tworzenia planu robót górniczych w postaci wydruku na mapach górniczych w forma

cie zgodnym z prawnymi wymogami w tym zakresie, 
• możliwość archiwizowania wykonów miesięcznych robót górniczych, 
• możliwość zapisywania różnych wersji harmonogramów i udostępniania ich do wglądu innym 

działom, 

• możliwość prowadzenia ewidencji kombajnów chodnikowych, ścianowych, sekcji obudowy, 
przenośników ścianowych i innych istotnych elementów wyposażenia. 

1.3. Narzędzia informatyczne 

Oferta złożona przez konsorcjum zawierała wyszczególnienie najważniejszych programów kompu
terowych niezbędnych do realizacji zadania. W wyniku uszczegóławiania zakresu wdrożenia poja
wiła się potrzeba stworzenia dodatkowych narzędzi informatycznych, potrzebnych do realizacji 
pewnych specyficznych wymogów ze strony kopalni rozpoznanych w trakcie konsultacji. Ostatecz
nie lista oprogramowania zaimplementowanego w dziale technologicznym obejmowała: 
• MicroStation- program do rysowania, obrabiania i drukowania map górniczych, 
• MineSched- harmonogramowanie robót górniczych, 
• Surpac - oprogramowanie graficzne tworzące środowisko pracy dla programu MineSched, 
• SoftMine® Raport- tworzenie raportów z harmonogramów, 
• SoftMine® Wykony- archiwizacja wykonów robót górniczych, 
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• SQL Server - relacyjna baza danych, 
• MS Excel -wprowadzanie parametrów teclmicznych i tworzenie tzw. "plików danych" dla po

trzeb programu MineSched oraz do przeglądanie raportów tworzonych przez SoftMine® Raport. 

Programem pozostającym poza bezpośrednim zakresem wdrożenia w dziale technologicznym 
ale niezbędnym dla procesu harmonogramowania produkcji, był wdrożony w dziale geologicznym 
program Minex, służący do tworzenia modelu cyfrowego złoża. 

Na schemacie blokowym l pokazane są powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami syste
mu. 

MineSched 

Rys. l. Elementy systemu do harmonogramowania produkcji wdrożonego w L W Bogdanka S.A. 
Fig. l. Relationships between component elements of the system implemented at L W Bogdanka S.A. 

2. PRAWDY I MITY O "SYSTEMIE ZINTEGROWANYM" 

Rozmowa o "systemie zintegrowanym" budzi u ludzi skrajne reakcje, u podstaw których leży przede 
wszystkim niezrozumienie. Wiele osób spotykających się z tym pojęciem po raz pierwszy wyobra
ża sobie, że po wdrożeniu "systemu" rola człowieka podczas analiza nowego wariantu rozcinki 
i harmonogramu ograniczy się do włączenia komputera i wywołaniu kilku funkcji programu, a pro
ces będzie kwestią minut lub co najwyżej godzin. Inną reakcjąjest opinia, że obsługa "systemu" 
wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej, jest skomplikowana i tak naprawdę nie przynosi 
korzyści, bo otrzymanie wyniku trwa długo a w dodatku nie jest on wcale dokładniejszy niż uzyska
ny "ręcznie". Obie opinie są błędne a prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku. Każdy "system", 
czyli po prostu grupa współpracujących ze sobą programów komputerowych, posiada cały szereg 
zalet ale i ograniczeń. Wymienić należy tu przede wszystkim: 
• Obsługa generalnie nie jest skomplikowana gdyż w większości jako interfejs wykorzystuje po

wszechnie znany arkusz kalkulacyjny Excel, ale są też nowe aplikacje, których obsługi należy 
się nauczyć od podstaw. 

• Wszystkie operacje związane z "integracją'', czyli komunikacją pomiędzy programami oraz ba
zą danych, wykonywane są w tle i w żaden sposób nie angażują użytkownika. 
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• Program do obliczeń zaczytuje dane o parametrach ilościowych i jakościowych złoża bezpośred
nio z modelu geologicznego. Pozwala to na prognozowanie wydobycia w sposób o wiele dokład
niejszy niż w metodach tradycyjnych. 

• Program nie "wymyśla" i nie tworzy automatycznie wariantów rozcinki, praca koncepcyjna po
zostaje w wyłącznej gestii planisty i to ona zajmuje najwięcej czasu. 

• Przygotowanie danych wejściowych dla programów może zająć, w zależności od stopnia kom
plikacji rozcinki, od kilku godzin do kilku dni, lecz po przygotowaniu danych wejściowych 
program pozwala na szybką (przeprowadzenie obliczeń zajmuje kilkadziesiąt sekund) analizę 
różnych wariantów rozcinki złoża, kolejności udostępnienia i eksploatacji. 

• Program pozwala na planowanie wydobycia pod kątem uzyskania założonych parametrów 
jakościowych urobku, co przy zastosowaniu metod tradycyjnych jest bardzo pracochłonne, 
jeżeli nie wręcz niemożliwe. 

• Dla celów obliczeniowych program dzieli złoże na bloki według siatki o gęstości zadanej przez 
użytkownika, zazwyczaj identycznej z siatką, w której utworzony został model geologiczny 
(np. 50 x 50 metrów). Wielkość oczka siatki determinuje dokładność obliczeń -teoretycznie 
im mniejsze oczko tym większa dokładność, ale zarazem tym więcej czasu potrzebne jest na 
wykonanie obliczeń. Samo zagęszczenie oczek siatki obliczeniowej przy równoczesnej małej 
dokładności modelu geologicznego nie przyniesie oczekiwanej poprawy dokładności wyników. 

• Program jest tylko tak dobry, jak dobre są dostarczone mu dane. Należy zachować staranność 
przy wprowadzaniu parametrów i tworzeniu map numerycznych. Wyników nie należy przyj
mować bezkrytycznie, lecz poddać je analizie pod kątem realności. 

• Program jest tylko narzędziem i nie zastąpi człowieka, jego wiedzy a zwłaszcza doświadczenia. 

3. ELEMENTY SYSTEMU- ETAPY PROCESU HARMONOGRAMOWANIA 

3.1. P!an rozcinki 

Przygotowanie planu rozcinki na mapie cyfrowej, na bazie aktualnych map górniczej i geologicz
nej, jest pierwszym etapem w procesie tworzenia harmonogramu eksploatacji. Cała praca koncep
cyjna wykonywana jest, jak dotychczas, przez doświadczonego planistę, inne jest jedynie narzę
dzie graficzne: zamiast deski kreślarskiej -program komputerowy. W przypadku L W Bogdanka 
plan rozcinki wykonywany jest w programie MicroStation. Program MineSched dokonuje obliczeń 
na podstawie położenia obrysów ścian oraz linii centralnych wyrobisk chodnikowych, tak więc 
tylko te elementy są następnie, w prosty sposób, eksportowane do programu Surpac, który stanowi 
środowisko graficzne pracy programu MineSched. Na tym etapie wykonać można kilka wariantów 
rozcinki, które będą analizowane kolejno. 

3.2. Wprowadzanie danych 

Każdy program do obliczeń wymaga odpowiednich danych wejściowych, które definiują i ramifi
kują zakres poszukiwanego przez użytkownika rozwiązania. W przypadku systemu wdrożonego 
w L W Bogdanka dane wejściowe wprowadza się w kilku arkuszach Ex cel. Etap ten jest niezwykle 
istotny i należy na jego wykonanie poświęcić wiele uwagi. Z jednej strony ważne jest aby użytkow
nik miał świadomość, że na etapie tym nie dokonują się jeszcze żadne obliczenia, Ex cel służy jedy
nie jako interfejs do wprowadzania danych. Z drugiej strony wprowadzenie niepoprawnych infor
macji spowoduje, że MineSched nie będzie mógł wykonać obliczeń lub, co jest bardziej niebez
pieczne, że wygenerowane przez niego wyniki będą niepoprawne gdyż oparte na fałszywych zało
żeniach. Bezkrytyczne przyjęcie takich wyników przez użytkownika może mieć poważne konsek-
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wencje. Wprowadzone dane są następnie w prosty sposób, przez naciśnięcie przycisku "Zapisz" 
(1ys 2), konwertowane do formatu czytanego przez MineSched. 
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Rys. 2. Fragmenty arkuszy do wprowadzania danych: góra lewo - kalendarza pracy; góra prawo - paramet
rów złoża: dó ł - parametrów ścian 
Fig. 2. Fragments o f spreadsheets for data input: top left - work calendar; top right- deposit parameters; 
bottom - longwall face parameters 

W kilku arkuszach Excel wprowadzane są następujące dane: 
• kalendarz pracy- termin rozpoczęcia robót, dni wolne, święta. Możliwy poziom szczegółowoś

ci jest bardzo duży, można np. zdefiniować osobny kalendarz dla każdego kombajnu chodniko
wego, choć oczywiście z reguły nie jest to konieczne, 

• dane geologiczne- ścieżki dostępu do plików modelu geologicznego złoża, numery pokładów, 
w których prowadzonajest eksploatacja, nazwy parametrów jakościowych kopaliny, które inte
resują użytkownika (np. zapopielenie, kaloryczność itp.), 

• nazwy ścian oraz ścieżki dostępu do plików opisujących ich położenie w przestrzeni (tzn plików 
opisujących strop, spąg i obrysy), 

• założone wydobycie kopalni; w przypadku kopalń zespolonych można podzielić wydobycie 
na poszczególne szyby wydobywcze, 

• kolejność eksploatacji ścian, założone wydobycie (postęp) każdej ściany; dla każdej ściany moż

na określić czas rozruchu, w czasie którego dochodzi ona do pełnej zdolności wydobywczej, 
• wartość jednego lub więcej parametru jakościowego, którego poziom ma zostać utrzymany; np. 

użytkownik może żądać, aby MineSched tak poprowadził eksploatację, aby utrzymany był stały 
poziom kaloryczności wydobywanego urobku na zadanym poziomie np. 22000 kJ/kg, 

• kombajny chodnikowe i ich wydajności, 
• przodki chodnikowe, postępy każdego z nich, kolejność drążenia. 

W osobnym interfejsie, otwieranym z programu MineSched, wprowadzić można opcjonalnie 
więcej szczegółowych parametrów wyrobisk chodnikowych, z których szczególnie jeden zasługuje 
na omówienie. Możliwe jest mianowicie na tym etapie powiązanie wyrobisk ścianowych z właści
wymi dla nich wyrobiskami udostępniającymi. Oznacza to, że eksploatacja w danej ścianie nie bę
dzie mogła być rozpoczęta zanim wykonane zostaną wszystkie właściwe dla niej roboty przygoto
wawcze. W wygenerowanym raporcie będzie również widoczne jaki jest odstęp czasu pomiędzy 
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zakończeniem robót chodnikowych a planowanym uruchomieniem ściany, co pozwoli na optyma
lizację terminaża robót. 

3.3. Tworzenie harmonogramów 

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej przystąpić można do uruchomienia właściwego pro
gramu obliczeniowego systemu- MineSched. Rozbudowany interfejs programu pozwala zaawanso
wanemu użytkownikowi na obróbkę graficzną i przypisywanie wyrobiskom dodatkowych, szczegó
łowych parametrów. Dla użytkownika początkującego wystarczająca jest znajomość kilku funk
cji dostępnych na pasku narzędziowym, takich jak: "przygotuj model obliczeniowy" (a na rys 3), 
"wykonaj harmonogram ścian" (b na rys 3) czy "wykonaj harmonogram chodników" (c na rys 3). 

Plik EdyCJa Utwór z Pokaz ,'Adok InformacJa Narzędzre Powrerzclinre MineSched Drukow anre Dosto.UJ Pomoc 

Rys. 3. Fragment interfejsu programu MineSched 
Fig. 3. Fragment ofMineSched interface window 

Jak już wspomniano podczas obliczeń MineSched pobiera informację o złożu z cyfrowego mo
delu geologicznego złoża. Model ten składa się z z kilkunastu plików i opisuje całe złoże, a więc 
także tę jego część, która w danym momencie może znajdować się poza obszarem zainteresowania 
planisty. Zaczytywanie wielu plików, z których każdy zawiera dużą ilością zbędnych w danym 
momencie informacji za każdym razem, gdy tworzony jest nowy harmonogram, niepotrzebnie wy
dłużałoby proces obliczeniowy. Z tego powodu przed przystąpieniem do analizy różnych warian
tów harmonogramów tworzy s i ę tzw. "model obliczeniowy", który zawiera informacje jedynie 
o części złoża będącej w obrębie obrysów planowanej eksploatacji. Proces ten zajmuje kilkudzie
siąt minut, ale dla danego wariantu rozcinki wykonuje się go tylko raz a sam proces tworzenia wa
riantów harmonogramów jest już bardzo szybki (kilkadziesiąt sekund). 

W ramach jednego wariantu rozcinki można tworzyć różne warianty harmonogramu eksploata
cji, różniące się: 
• kolejnością eksploatacji poszczególnych ścian, 
• postępem ścian, 

• żądaną wartością parametru jakościowego urobku, 
• czasem wejścia ścian w eksploatację. 

Zmiany wariantu rozcinki, różniące się: 
• ilością ścian, 

• położeniem ścian, 

• zmianą kierunku eksploatacji, 
wymagają utworzenia nowego modelu obliczeniowego, przy czym można utworzyć nowy model 
tylko dla tej części wariantu, która uległa zmianie, co pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń. 

Nieco inna filozofia została przyjęta przy tworzeniu harmonogramów robót chodnikowych. 
Przyjęto, że nadrzędnym celem prowadzenia robót chodnikowych jest terminowe udostępnienie 
wyrobisk ścianowych, natomiast ilość i jakość wytworzonego w tym procesie urobku ma znaczenie 
drugorzędne . Wzięto również pod uwagę, że plan robót chodnikowych cechuje się z reguły dużo 
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większą złożonością i zmiennością niż plan eksploatacji. Z tych powodów podstawowa procedura 
tworzenia harmonogramu została maksymalnie uproszczona, co powoduje że czas potrzebny na 
jego wykonanie nie przekracza kilku minut nawet w przypadku złożonych układów wyrobisk drą
żonych na kilku poziomach równocześnie. Z drugiej strony użytkownik dostaje do dyspozycji dużą 
gamę funkcji pozwalającą na nieomal dowolne uszczegółowienie tworzonych raportów, co jednak 
odpowiednio wydłuża czas obliczeń . Przy takiej konstrukcji programu można zastosować podejście 
"od ogółu do szczegółu", czyli w pierwszym etapie przeprowadzić szybką analizę wielu wariantów 
a na etapie końcowym uszczegółowić ten, który został wybrany. 

Funkcjonalność programu pozwala na zmianę między innymi następujących parametrów w do
wolnym punkcie każdego planowanego wyrobiska chodnikowego: 
• postępu drążenia, 

• przekroju wyrobiska, 
• rodzaju stosowanej obudowy, 
• podziałki obudowy. 

Użytkownik ma ponadto do dyspozycj i możliwość tworzenia parametrów dodatkowych, przy
pisywania informacji i cały szereg innych funkcji, które dają mu pełną kontrolę nad tworzonym 
harmonogramem. 

Użytkownik ma również możliwość wyboru poziomu szczegółowości tworzonych raportów: 
czy ma on zawierająć minimalną ilość informacji (wyłącznie czas drążenia, postęp miesięczny) czy 
pełną informację, obejmującą ilość i jakość urobku węglowego. Pozwala to na oszczędność cza
su i tworzenie szczegółowych raportów tylko dla wybranych wariantów rozcinki. 

3.4. Tworzenie i przeglądanie raportów 

Wyniki swoich obliczeń MineSched zapisuje w postaci plików csv i txt. Powoduje to, że przeglą
danie i analizowanie wyników w postaci surowej nie jest wygodne. 

Z tego powodu w PRGW stworzone zostało dodatkowe oprogramowanie, SoftMine<!i• Raport 
i SoftMine® Wykony, które pozwala na: 
• powiązanie wszystkich danych z plików tworzonych przez MineSched w bazie danych, 
• wizualizację danych w formacie łatwym do analizy, 
• archiwizację wykonów ścian i chodników, 
• tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika raportów. 

Oprogramowanie to wykorzystuje w pełni możliwości relacyjnych baz danych do zestawienia 
i przeglądania danych w dowolnej konfiguracji. Przechowywanie danych w bazie umożliwia rów
nież współdzielenie informacji przez inne aplikacje systemu stanowiąc podstawę do prac plani
stycznych dotyczących zapotrzebowania materiałowego i sprzętowego oraz planowania budżetu. 

Działanie programu SoftMine·~ Raport, napisanego w środowisku Excela, rozpoczyna się od 
wczytania plików raportowych wygenerowanych przez MineSched dotyczących parametrów ścian 
i chodników oraz wyników symulacji wydobycia. Następnie program automatycznie wpisuje odpo
wiednio przetworzone dane do specjalnie do tego celu skonfigurowanej bazy danych. Na podsta
wie tych informacji użytkownik tworzy w arkuszu Excela raporty w postaci wykresu Gantta osob
no dla ścian i chodników. Do utworzenia raportu użytkownik wybiera dowolny zestaw parametrów 
wydobycia dostępnych w bazie danych a wyliczonych w programie MineSched. Program zapamię
tuje przygotowane przez użytkownika schematy raportów pozwalając w prosty sposób powtórzyć 
raporty dla innych wariantów wydobycia. 

Użytkownik korzystając z programu: 
• wybiera rodzaj raportu (dla ścian lub chodników), 
• wskazuje plik raportowy przygotowany w MineSched, 
• wybiera parametry ścian lub chodników, które chce przedstawić w raporcie. 

269 



Soll.MJneRaport . , ;•• t-c...,\i.:::-;~ , 

l ŚCiany Ściany Połąa z baz~ danych 

Usta parametrów Wybór Usta wybranych parametrów 

ob~tość całkowita 
obJęto;t w~giel + prnrost 
odkryta powierzchnia stropu 
miąższe~ poWaW 

l 

~~ 
=id 

wydobycie węgla netto 

m· ru<Y..ć erostu 

clężar wlaściwy wE:gla 
wartość opalowa 
1awartośl siarl:j 
za~ielenle 

=~:: ~~ ~c~~Jel + przertY~).:J 

Wyczyść raport 

Zamknij 

r Podsumowania 

Zapisz raport 

Rys. 4. Okno dialogowe programu SoftMine~ Raport 
Fig. 4. Interface of SoftMine"' Raport 

WystulcaJ phlc łi Ciany.cn 

Utwórz raport 

Zakończ 

Po zaakceptowaniu wyboru program automatycznie tworzy wykres Gantta wyróżniając kolorem 
każdą ścianę i chodnik (rys 5). Każdy z raportów można zapisać w celu udostępnienia innym oso
bom lub archiwizacji. 

W raportach wizualizowane są również wykonane wydobycie netto i brutto oraz postęp ścian 
i chodników w okresie poprzedzającym plan. Wyniki te wpisywane są również do bazy danych 
przez użytkownika przy pomocy programu SoftMine® Wykony. 
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Rys. 5. Przykładowy wykres Gantta utworzony przez SoftMine·x Raport 
Fig. 5. An illustrative Gantt chart generated by SoftMine<r" Raport 
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Wizualizacja parametrów harmonogramowania produkcji w postaci przejrzystych wykresów 
pozwala w szybki sposób przeanalizować wyniki produkcyjne, wychwycić ewentualne błędy, spraw
dzić prawidłowość kolejności wydobycia wyrobisk w czasie, przejścia kombajnów wydobywczych 
oraz udostępnienie ścian wyrobiskami przygotowawczymi. Analizy takie można wykonać dla róż
nych wariantów rozcinki złoża pracując na aktualnym modelu złoża. Cykl obliczeń można powta
rzać wielokrotnie aż do uzyskania satysfakcjonujących wyników zapewniających optymalny pro
ces wydobycia. 

WNIOSKI 

System do harmonogramowania produkcji wdrożony w L W Bogdanka SA pozwala na znaczne 
przyśpieszenie procesu tworzenia i analizy różnych wariantów rozcinki i wydobycia oraz zwięk
szenie dokładności uzyskiwanych w tym procesie wyników. Oczekiwanie rewolucyjnej zmiany 
w tym zakresie natychmiast po wdrożeniu byłoby jednak podejściem nierealistycznym. Aby móc 
w pełni wykorzystywać możliwości systemu użytkownicy muszą mieć czas na zapoznanie się 
z wieloma oferowanymi przez nowe programy funkcjami oraz nabrać wprawy w ich obsłudze. 
Ponadto, na żadnym etapie, planista nie może przyjmować uzyskanych wyników bezkrytycznie, 
lecz poddać je analizie realności opartej na swojej wiedzy i doświadczeniu. 

Scheduling Mining Production with the Use of Specialized Software 
on an Example ofLW "Bogdanka" S.A. Mine 

In 2007 an integrated system for deposit management was implemented at L W "Bogdanka" S.A. mi
ne. The system, among others, included a, described in this paper, module for production and de
velopment scheduling. The main reason for introducing the system was to enable scheduling based 
on current knowledge o f the deposit as represented by i ts digital model. The system was adaptcd to 
the specific conditions and requirements o f the min e. Thc pa per describes functions o f the system 
and roughly explains the process o f creating production and development schedules with i ts use. 
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Stosowanie technik informatycznych w szacowaniu 
gęstości opróbowania pokładów węgla GZW 

Krystian Probierz, Marek Marcisz 
Folitechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej 

Stanisław Lasek, Jarosław Mgłosiek 
Katowicki Holding Węglowy S.A ., KWK "Murcki " 

STRESZCZENIE: Zaprezentowano możliwości aplikacyjne powszechnie używanych programów 
komputerowych (AutoCAD, Surfer, GeoEAS) do szacowania gęstości opróbowania pokładu węgla 
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Badania przeprowadzono dla pokładu węgla (który jest 
i będzie w przyszłości przedmiotem eksploatacji) jednej z kopalń Katowickiego Holdingu Węglo
wego S.A. W jednym z chodników przyścianowych tego pokładu pobrano serię 28 próbek bruzdo
wych, w zalecanej dla polskich złóż węgla kamiennego odległości, tj. 50 m od siebie. Dla każdej 
z próbek wykonano oznaczenia podstawowych parametrów chemiczno-technologicznych charakte
ryzujących węgle energetyczne (zawartość: wilgoci w•, popiołu A•, części lotnych yctar, siarki cał
kowitej Std oraz wartość opałową Qidaf). Stosując metody geostatystyczne dokonano charakterystyki 
zmian wartości poszczególnych parametrów w złożu/pokładzie. Dla każdego z parametrów okreś
lono optymalną (minimalną) odległość opróbowania. Uwzględniono zmienność wartości paramet
rów "po rozciągłości" i "po upadzie". Uzyskane wyniki badań przedstawiono w formie semiwario
gramów, tabel i wykresów. 

SŁOWA KLUCZOWE: techniki informatyczne, parametry chemiczno-technologiczne węgla, gęs
tość opróbowania, geostatystyka 

WPROWADZENIE 

Reprezentatywne opróbowanie złoża, lub jego części, wymaga pobrania takiej liczby próbek, aby 
na ich podstawie można było oszacować średnie wartości parametrów jakościowych węgla z pożą
daną dokładnością lub z dokładnością możliwą do osiągnięcia przy danej zmienności złoża (grupa 
zmienności złoża). Wyznaczenie liczby próbek i odległości pomiędzy punktami ich pobrania zwią
zane jest z zagadnieniem gęstości sieci rozpoznawczej . Dąży się do pobierania próbek w regular
nych odstępach aby dostarczały one pełniejszej informacji o prawidłowościach zmian jakości wę
gla w złożu/pokładzie. Postulat równomiemości oprobówania rzadko jednakże może być w pełni 
spełniony. W wyrobiskach udostępniających i przygotowawczych odstępy pomiędzy punktami po
brania próbek mogą być odpowiednio "regulowane", jednakże w kierunku prostopadłym odstępy 
te będą uzależnione od odległości pomiędzy wyrobiskami. Istotnym zagadnieniem dla określenia 
gęstości opróbowania, a więc i liczby pobieranych próbek i odległości między punktami pobrania 
próbek, jest także sprecyzowanie wymagań co do dokładności opróbowania. Literatura podaje, iż 
stosuje się w tym przypadku takie same wymagania jak w dla dokładności rozpoznania eksploata-
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cyjnego (a więc dla opróbowania wyrobisk górniczych), czyli ±10% [5] . Wyższej dokładności 
można żądać jedynie ze względu na technologię przeróbki węgla [8, 9]. 

Szczegółowe zalecenia co do odległości pomiędzy miejscami pobrania próbek można znaleźć 
w odpowiednich przepisach i normach [10-15]. Zalecane odległości między punktami pobrania 
próbek dla pokładów węgla złóż GZW wynoszą 50 m [5]. Z uwagi na duże koszty ich pobierania 
dąży się zwykle do rozrzedzenia punktów pobierania próbek przy zachowaniu oczywiście wyma
ganej dokładności opróbowania. Metodykę eksperymentalnego określania niezbędnej odległości 
między próbkami w wyrobisku prowadzonym w złożu przedstawiono w pracach [3, 5, 6]. 

METODYKA BADAŃ 

Głównym kryterium wyboru do badaó. pokładu węgla (KWK "Murcki", rys. l) jestjego aktual
na i przewidywana dalsza eksploatacja, co umożliwi weryfikację uzyskanych wyników także 
w przyszłości. Pokład został dotychczas rozpoznany za pomocą 125 próbek bruzdowych, w których 
oznaczono podstawowe parametry chemiczno-technologiczne charakteryzujące węgle energetycz
ne (zawartość: wilgoci w•, popiołu A •, części lotnych yd•f, siarki całkowitej S1d oraz wartość opało
wą Q;dar). Wykorzystując kopalnianą bazę danych wykreślono cyfrowe mapy izolinii wartości 
parametrów jakościowych węgla w granicach obszaru górniczego kopalni, przy użyciu wszystkich 
zaimplementowanych w programie Surfer wersja 8.0, metod konturowania (w sumie 12). Dokona
no tego na szablonie/matrycy mapy pokładowej skonstruowanej w programie AutoCAD [7]. Wyni
ki analiz wykreślonych map izolinii uzupełniono analizą geostatystyczną konstruując, w programie 
GeoEAS, dla każdego z parametrów, semiwariogramy uśrednione oraz kierunkowe (w kierunkach 
"po rozciągłości" i "po upadzie") . Szacowanie gęstości opróbowania przeprowadzono na podsta
wie opróbowania jednego z chodników przyścianowych (chodnik badawczy B-802 w ścianie 803 
w pokładzie 349, rys. l). Stwierdzono, że istnieją dogodne warunki do pobrania próbek wzdłuż 
wyrobiska prowadzonego w złożu, co umożliwia eksperymentalne określenie niezbędnej odległoś
ci między nimi [3, 5]. W tym celu założono poligon na 1350 m. odcinku chodnika badawczego 
i pobrano w sumie 28 próbek, rozmieszczonych równomiernie, zgodnie z zalecaniąroi dla górno
śląskich pokładowych złóż węgla kamiennego czyli w odległości co 50 m [5]. Każda z pobranych 
próbek przedstawiała miąższość roboczą, tzw. ,,furtę eksploatacyjną" czyli sumaryczną miąższość 
warstw użytecznych i płonych urabianych w trakcie eksploatacji. W pobranych próbkach oznaczo
no wymienione już uprzednio podstawowe parametry jakościowe (W•, A", yctar, S1ct oraz Q;ctar), co 
podyktowane zostało m. in. treścią kopalnianej bazy danych i wykreślonymi mapami. Na podsta
wie wyników analiz laboratoryjnych ustalono różnice w zawm1ości danego parametru w sąsiednich 
próbkach, obliczono średnie różnice zawartości parametru dla serii próbek oraz określono ich war
tości maksymalne i minimalne dla par próbek leżących w coraz to większej odległości od siebie. 
Maksymalne i minimalne różnice zawartości parametru dla tych par próbek, wyrażono jako wartoś
ci rzeczywiste oraz w procentach średniej różnicy przy minimalnym rozstępie [3, 5]. 

Po zwiększeniu rozstępu do pewnej wielkości powinno się zaobserwować gwałtowny wzrost 
średnich i maksymalnych różnic zawat1ości parametru dla par próbek leżących w coraz to większej 
odległości od siebie [3, 5]. Wartość tą, która zazwyczaj odpowiada wartości promienia korelacji, 
powinno się przyjąć jako odległość pomiędzy próbkami pobieranymi w złożu. Uzyskane wyniki 
zostały zweryfikowane skonstruowanymi semiwariogramami . 
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Rys. l. Lokalizacja obszaru badal'l na tle granic GZW (A) i KHW S.A. (B) wraz z zarysem tektoniki i szkicem 
założonego poligonu w chodniku badawczym (C) 
Figure l. Location o f study area within USCB (A) and KHW S.A. (Katowice Coaly Holding Join Stock Com
pany; B) with tectonic sketch and the traverse in the gallery (C) 

WYNIKI BADAŃ 

Analiza wykreślonych map izolinii parametrów jakości węgla pozwoliła stwierdzić, iż zmieniają 
się one w analizowanym pokładzie w granicach przedstawionych w tabeli l. 

Z uwagi na szerokie przedziały zmian poszczególnych parametrów w całym analizowanym po
kładzie, zawężono analizy tychże zmian do jednej z wyeksploatowanych ścian (ściana 802), której 
długość (1350 m) odpowiadała założonemu poligonowi (rys. 1). Wartości parametrów jakościo
wych na wyeksploatowanej powierzchni (1350x230 m) zmieniają się, niezależnie od użytej meto
dy konturowania, w zakresie przedstawionym w tabeli 2. 
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Tabela l. Wartości parametrów jakościowych węgla w analizowanym pokładzie [7] 
Table l. The values o f coal quality parameters in analysed coal seam [7] 

W' ,% Ad,% ydaf,% Q;"'r, MJ/kg s,".% 

Min 1,4 3,1 14,4 26,7 0,2 

Max 6,8 50,6 42,5 34,6 2,1 

Średnia 4,0 12,4 33,1 31,5 0,9 

Tabela 2. Wartości parametrów jakościowych węgla w wybranej ścianie eksploatacyjnej analizowanego po
kładu [7] 
Table 2. The values o f coal quality parameters in choosed longwall of analysed coal seam [7] 

W' ,% Ad,% yd•f, % Q;d'r, MJ/kg s,d,% 

Min 2,1 7,0 35,0 30,0 0,7 

Max 2,8 14,0 37,0 32,5 0,9 

Przyrost Li 0,7 7,0 2,0 2,5 0,2 

Zaobserwowane różnice w przyrostach poszczególnych parametrów jakościowych stanowiły 
podstawę do szacowania optymalnej odległości opróbowania, zarówno dla wszystkich parametrów 
wspólnie jak i traktowanych oddzielnie [l, 2, 4) . 

W pierwszej kolejności dla każdego z parametrów określono jego podstawowe parametry gee
statystyczne (w szczególności określono współczynnik zmienności v) oraz skonstruowano semi
wariogramy (uśrednione i kierunkowe) w celu wyznaczenia wieikości promienia korelacji (tab. 3, 
rys. 2, tab. 4). 

Tabela 3. Wartości parametrów statystycznych analizowanych wskaźników jakości 
Table 3. The values of statistical parametersof analysed coal quality parameters 

Nazwa Symbol W' A" yd•f Q;"'r s," 

Liczba obserwacji n 142 149 138 148 149 

Wartość największa (maksymalna) max 6,8 50,6 42,5 34,6 2,1 

Wartość najmniejsza (minimalna) min 1,4 3,1 14,4 26,7 0,2 

Średnia arytmetyczna śr 4,0 12,4 33,1 31,5 0,9 

Mediana me 3,9 10,7 33,7 31,5 0,9 

Wariacja empiryczna s2 1,5 52,5 22,1 0,7 0,1 

Odchylenie standardowe s 1,2 7,2 4,7 0,8 0,3 

Odchylenie przeciętne d 1,0 5,2 3,3 0,5 0,2 

Współczynnik zmienności V 31 58 14 3 36 
Współczynnik skośności (asymetrii) g l 0,2 2,1 -1,4 -1,2 1,0 

Analiza wartości parametrów geestatystycznych zwraca w szczególności uwagę na wartości 
współczynnika zmienności v. Można bowiem zauważyć, iż jego niskie wartości (małą zmienność, 
<20, tab. 3) obserwuje się w przypadku zawartości części lotnych i wartości opałowej, a więc para
metrów najlepiej charakteryzujących węgle energetyczne. Można zatem oczekiwać, iż charakterys
tyka zmienności tych parametrów w pokładzie może być przeprowadzana na podstawie próbowa
nia znaczniej bardziej oddalonymi od siebie próbkami, w odniesieniu do pozostałych parametrów. 
Analiza semiwariogramów (rys. 2, tab. 4) wykazała dla tych parametrów modele nielosowe z wyso
kimi wartościami zasięgu semiwariogramów a i wysokimi udziałami składnika nielosowego UN. 
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Przeciętne wartości współczynnika zmienności (<40, tab. 3) odnotowano w przypadku zawar
tości wilgoci i siarki całkowitej, a więc parametrów, które w złożu/pokładzie zmieniają się w rela
tywnie małym przedziale. Dla tych wskaźników także uzyskano nielosowe modele semiwariogra
mów (rys. 2) o bardzo zróżnicowanym zasięgu semiwariogramów a (tab. 4). W przypadku składni
ka nielosowego UN znacznie wyraźniej zaznacza się wpływ kierunkowości zmian ("po rozciągłości" 
i "po upadzie") szczególnie w odniesieniu do zawartości siarki całkowitej . Obserwacje te potwier
dzają założenie, iż parametry jakości wykazują większą zmienność wertykalną ("po upadzie") od 
zmienności horyzontalnej ("po rozciągłości"). 

Zawartość popiołu, parametru najtrudniejszego do scharakteryzowania pod względem jego 
zmienności w pokładzie, wykazała wartość v=58 zaliczającą ten wskaźnik do parametrów o dużej 
zmienności, co odróżnia ten parametr od pozostałych parametrów jakośc i węgla. Dla zawartości 
popiołu można było jednakże również uzyskać nielosowe modele semiwariogramów (rys. 2), 
charakteryzujące się niższymi wartościami zasięgu semiwariogramów a (tab. 4) w odniesieniu 
do pozostałych parametrów oraz wysokim udziałem składnika losowego UL. 
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Rys. 2. Semiwariogramy parametrów jakości węgla uzyskane na podstawie kopalnianej bazy danych 
Figure 2. The semivariograrns of coal quality parameters on the basis mine data base 
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Tabela 4 . Charakterystyka serniwario gramów analizowanych parametrów jakości 
Table 4. The semivariograms c h f l d l l' aractensttc o analyse coa qua 1ty parameters 

Nazwa Symbol W' A" ydoF Q;d'' S,d 

semiwariogramy uśrednione 

Model semiwariogramu gaus sa sferyczny gaussa Sferyczny sferyczny 

Zasięg semiwariogramu a 9000 2100 4000 1000 900 
Zmienność lokalna, stała efektu samorodków Co l 38 40 l o 
Amplituda scmiwariogramu c 4 19 5000 o o 
Wariancja teoretyczna s' 5 57 5040 l o 
Udział składnika nielosowego UN 80 33 99 14 27 
Udział składnika losowego UL 20 67 l 86 73 

semiwariogramy kierunkowe "po rozciągłości" 

Model semiwariogramu gaus sa liniowy gaussa gaus sa gaussa 

Zasięg semiv. ariogram u a 24000 2500 30000 13000 13000 
Zmienność lokalna, stała efektu samorodków c. 5 o o l o 
Amplituda semiwariogramu c 43 80 5000 4 o 
Wariancja teoretyczna s' 48 80 5000 5 o 
Udział składn ika nielosowego UN 90 100 100 89 93 
Udzial składnika losowego UL 10 o o li 7 

semiwariogramy kierunkowe "po upadzie" 

Model semiwariogramu liniowy liniowy sferyczny gaus sa sferyczny 

Zasięg semiwariogramu a 1000 1000 900 8000 1100 

Zmienność lokalna, staJa efektu samorodków c .. l 60 20 o o 
Amplituda semiwariogramu c l 7 80 2 o 
Wariancja teoretyczna s' l 67 100 2 o 
Udział składnika nielosowego UN 58 lO 80 87 50 
Udział składnika losowego UL 42 90 20 13 50 

Uzyskane w postaci map [7] , semiwariogramów i tabel wyniki uzupełniono wynikami analiz 
próbek, pobranych z założonego wzdłuż chodnika badawczego poligonu (w kierunku "po upadzie") . 
Zgodnie z przedstawioną uprzednio metodyką, skonstruowano wykresy ujmujące zależność pomię
dzy wzrastającą odległością między kolejnymi próbkami a różnicami wartości (min., max. i śr.) 
poszczególnych parametrów jakości węgla oznaczonych w tych próbkach (rys. 3). 

Przedstawione na rysunku 3 wykresy wyraźnie ukazują zróżnicowanie odległości opróbowania 
w odniesieniu do poszczególnych parametrów. Uwzględniając minimalne, maksymalne i średnie 
różnice ich wartości w odniesieniu do odległości pomiędzy próbkami można dokonać szacowania 
jak w tabeli 5. 

Rysunek 3 i tabela 5 ukazują, iż niestety nie obserwuje się po zwiększeniu rozstępu do pewnej 
odległości (co sugerowała literatura [3 , 5]) gwałtownego wzrostu średnich i maksymalnych różnic 
zawartości parametru, dla par próbek leżących w coraz to większej odległości od siebie. Odległość 
ta mogłaby być przyjęta jako optymalna (poszukiwana) odległość pomiędzy próbkami pobierany
mi w złożu . Tabela S sugeruje, iż dla szacowania zawartości popiołu i częśc i lotnych należałoby 
przyjąć odległość pomiędzy kolejnymi próbkami równą 50 m co czyni ją w warunkach kopalnia
nych za prawie niemożliwą do wykonania (z uwagi na techniczny aspekt dokonania tej czynności). 
Niewielkie różnice zaobserwowano w przypadku zawartości wilgoci i siarki całkowitej , dla których 
odległości opróbowania wyniosłyby odpowiednio 150 i 100m. 
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Rys. 3. Zależność pomiędzy wzrastającą odległościąpomiędzy próbkami a różnicami 
wartości parametrów jakości węgla w nich oznaczonych 
Figure 3. Relationship between increase distance between sampies and values differences 
o f coal quality parameters determined in these sampies 

Tabela 5. Szacowane odległości pomiędzy próbkami [m] w zależności od minimalnego, 
maksymalnego i średniego przyrostu wartości danego parametru 
Table 5. Estimated distances between sampies [m] depending on minima!, maximai 
an d ' f t l mean mcrease o · parame er va ue 

W" A" ydof Q;clof s,d 

Min 850 800 1050 1300 1150 

Max 150 50 50 1150 100 

Średnia 900 800 800 850 1150 

Jedynie szacowanie wartości opałowej mogłoby być dokonywane w oparciu o próbki lokalizo
wane w odległośc i 1150 m. Dla wytłumaczenia zaobserwowanych prawidłowości zastosowano 
metody geostatystyczne, określono współczynnik zmienności oraz wartość promienia korelacji 
w semiwariogramach (tab. 6, rys. 4, tab. 7). 
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Tabela 6. Wartości parametrów statystycznych analizowanych wskaźników jakości 
Table 6. The values of statistical parameters of analysed coal quality parameters 

Nazwa 
Liczba obserwacji 
Wartość największa (maksymalna) 
Wartość najmniejsza (minimalna) 
Srednia arytmetyczna 
Mediana 
Wariacja empiryczna 
Odchylenie standardowe 
Odchylenie przeciętne 
Współczynnik zmienności 

Współczynnik skośności (asymetrii) 
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Rys. 4. Semiwariogramy parametrów jakości węgla oznaczonych w próbkach pobranych w chodniku badaw
czym 
Figure 4. Semivariograms of coal quality parameters designed in coal sampies collected in analysed gallery 

Tabela 7. Charakterystyka semiwariogramów analizowanych wskaźników jakości 
Ta b! Th . . e 7. e semiVanograms charactenst1c of ana!ysed coal quality parameters 

Nazwa Symbol w A" V"" Q,"" S.' 
Model semiwariogramu liniowy liniowy wykładniczy gaus sa gaus sa 
Zasię!!. semiwańogramu a 1500 1200 400 14800 46000 
Zmienność lokalna, stała efektu samorodków c. o 25 3 o o 
Amplituda semiwańoJ!,ramu c o 50 l 50 75 
Wariancja teoretyczna s- o 75 4 50 75 
Udział składnika nielosowego UN 48 67 29 100 100 
Udział składnika losowego UL 52 33 71 o o 
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Geostatystyczna analiza zmian wartości parametrów "po upadzie", wzdłuż założonego poligo
nu, pozwoliła stwierdzić, że aż trzy wskaźniki charakteryzują się niskim współczynnikiem zmien
ności v (<20, tab. 6). Z tego dwa uzyskały wartość v<lO: zawartość części lotnych (v=2) i wartość 
opałowa (v=5), co poświadcza uzyskane już w trakcie analizy pokładu obserwacje. Trzecim ze 
wspomnianych parametrów o v<20 jest zawartość wilgoci (v=l8). Dla wszystkich parametrów 
uzyskano nielosowe modele semiwariogramów o bardzo zróżnicowanych zasięgach semiwariogra
mów a i udziałach składnika nielosowego UN (rys. 4, tab. 7). 

Pozostałe dwa parametry, zawartość popiołu i siarki całkowitej, wykazały zbliżone do siebie, 
przeciętne wartości współczynnika zmienności (<40), odpowiednio: 39 i 35 (tab. 6). Wykreślone 
nielosowe modele semiwariogramów wykazały jednakże skrajnie różne wartości promienia auto
korelacji 1200 i 46000 m(!?) oraz, co jest pewnym zaskoczeniem, wysokie udziały składnika 
nielosowego UN (rys. 4, tab. 7). 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Uzyskane wyniki badań pozwalają na sformułowanie kilku uwag i wniosków. 
• Przeprowadzone badania potwierdziły założenia, iż każdy parametr jakości węgla w pokładzie 

charakteryzuje się odmienną wartością współczynnika zmienności, wyrażonego zróżnicowa
niem odległości opróbowania. 

• Mapy izolinii [7] oraz wyniki ich analizy geostatystycznej pozwalają stwierdzić, iż najmniejszą 
zmienność w badanym pokładzie wykazują zawartość części lotnych i wartość opałowa (v<20), 
przeciętną zmienność (v<40) zawartość wilgoci i siarki całkowitej, zaś największą zawartość 
popiołu (v<60). Obserwacje te potwierdzają wyznaczone nielosowe modele semiwariogramów 
oraz ich zasięgi: największe dla yctar i Qicta i stopniowo zmniejszające się, przez w• i S1d, do Ad 
oraz udziały składnika nielosowego UN. 

• Interpretacja uzyskanych wyników analiz geostatystycznych, próbek pobranych z założonego 
w chodniku badawczym poligonu ("po upadzie"), jest niejednoznaczna. Nie zaobserwowano 
bowiem zgodnego z oczekiwaniami gwałtownego wzrostu średnich i maksymalnych różnic za
wartości parametru dla par próbek leżących w coraz to większej odległości od siebie (po zwięk
szeniu rozstępu do pewnej wielkości, którą należało przyjąć jako odległość pomiędzy próbkami 
pobieranymi w złożu). Różnice w opróbowaniu, w odniesieniu do poszczególnych parametrów 
jakości, wahają się od 50 (A d i ydaf) do 850m (Qidar). 

• Analiza geostatystyczna powyższych wyników potwierdza spostrzeżenia odnotowane podczas 
analizy map izolinii [7]. Najmniejszą zmienność "po upadzie" wykazała zawartość części lot
nych (v=5) i wartość opałowa (v=2) a także zawartości wilgoci (v=l8), a więc parametry naj
bardziej przydatne do charakterystyki węgli energetycznych. Zawartość popiołu i siarki całko
witej, cechują się wartościami współczynnika zmienności v, odpowiednio: 39 i 35 . 

• Wszystkie semiwariogramy charakteryzują się modelami nielosowymi o bardzo zróżnicowa
nych zasięgach: od 400 (Vdaf) do 46000 m (S1d). Przytoczone skrajne wartości tychże dwóch 
parametrów są pewnym zaskoczeniem podobnie jak wysoki udział składnika losowego w przy
padku zawartości części lotnych (UL =71 %, zmiany "po upadzie"). Uwaga ta w szczególny spo
sób odnosi się do zawartości części lotnych, który to parametr powinien zmieniać się kierunko
wo (nielosowo) wraz z głębokością (w kierunku "po upadzie") zgodnie z regułą Hilta. Brak 
oczekiwanej tendencji zmian ydaf wynika zapewne z wpływu składu petrograficznego na ten 
parametr, co wskazuje na konieczność jego oznaczania (tak jak to ma miejsce w normach mię-
dzynarodowych ISO, ECE Genewa). · 

• Zróżnicowanie charakteru zmienności poszczególnych parametrów, i związany z tym rozstęp 
pomiędzy kolejnymi miejscami pobierania próbek, znajduje odzwierciedlenie w wymiarze eko-

281 



nomicznym. Opróbowanie złoża, regulowane odpowiednimi przepisami, ma również swój wy
miar finansowy zatem optymalizacja w tym zakresie może dać także efekt finansowy. Wyniki 
badm1 wydają się wskazywać na brak konieczności wykonywania kompletu oznaczei1 paramet
rów jakości w każdej z pobranych próbek. 

• Zakładając, szerokość siatki opróbowania jako 250 m (równą przeciętnemu wybiegowi ściany 
eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie ze współczesną techniką wydobycia ścianowego), w każ
dej próbce należy oznaczyć zawartość popiołu, siarki i wilgoci. Natomiast aby stwierdzić ten
dencję zmian zawartości części lotnych i wartości opałowej można dokonać oznaczeń tych pa
rametrów w co trzeciej próbce. 

• Wyniki przeprowadzonych badań można odnieść wyłącznie do analizowanego pokładu i w gra
nicach obszaru górniczego kopalni, bowiem nie przeprowadzono dotychczas analizy uniwersal
nośc i uzyskanych wyników. 
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Possibilities o f Computer Methods Application 
for Sampling Density Estimation 

ABSTRACT: The possibilities of software for sampling density estimation in polish coal mines 
were presented. The researches were conducted in coal seam in one of coal mine in central part 
of Upper Silesian Coal Basin (south o f Poland). The main researches were conducted in gallery, 
where 28 pillar sampies were collected within the distance 50 m. For each sample typical techni
chemical parameters (Wa, Ad, ydaf, Q;daf, S,d) were determined. Results ofresearches were showed 
as ta bies, diagrams and semivariograms. It was a basis for characteristic of coal quality parameters 
in coa! seam and for estimation o f sampling density "on dip" and "on strike". 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono założenia, funkcjonalność oraz możliwości systemu 
planowania i harmonogramowania produkcji w kopalni węgla kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Obiekt, element planu, czynność, sieć czynności, wariant planu, plan za
twierdzony, wersja planu, harmonogram Gantta 

l. WPROW ADZENIE 

Utrzymanie założonej wielkości wydobycia w kopalni węgla kamiennego wymaga ciągłego podej
mowania decyzji o przygotowaniu kolejnych ścian w miejsce kończących się. Takim przestrzen
nym fragmentem pokładu węgla, w którym projektuje się wydobycie jest partia złoża (pole eksplo
atacyjne/wybierkowe) lub jej część (rejon produkcyjny [ 4]). Podlega ono analizie co, do możli
wych sposobów (wariantów) jego udostępnienia, rozcięcia, przygotowania ścian i ich wybierania 
oraz analizie odpowiadającym tym wariantom prognozowanych kosztów wydobycia (zmiennych, 
stałych) z jednej strony oraz wpływów ze sprzedaży węgla handlowego z pozyskanego urobku. 
Takie analizy wariantów winny być sporządzane przez odpowiednie shtżby kopalni (shtżby technicz
nego przygotowania produkcji , planowania kosztów itd.) dla każdego przewidywanego pola eks
ploatacyjnego. Poziom szczegółowości analiz kosztów wariantów udostępnienia, rozcinki i wybie
rania zależy od posiadanych narzędzi informatycznych (programów) oraz danych. Przeprowadze
nie szczegółowej analizy ekonomicznej wariantu bez profesjonalnego, specjalistycznego oprogra
mowania jest praktycznie niemożliwe. O potrzebie wyposażenia kopalń węgla kamiennego w spe
cjalistyczne oprogramowanie pisano wielokrotnie [6, 7, 9, 10]. W literaturze można znaleźć rów
nież informacje o prowadzonych pracach w tym kierunku [2, 8, 11, 13, 14] . Oprogramowanie ta
kie winno z jednej strony pozwolić dokonywać ekonomicznej oceny wariantów planów produk
cji, a z drugiej umożliwiać monitoring planowanych kosztów produkcji po włączeniu pola do pro
dukcji i ich kontroling. Takie funkcje przewidziane są w komputerowym systemie "Planowania 
i Harmonogramowania Produkcji w KWK"- SZYK2/HPR opracowywanym w COIG SA w ra
mach Kompleksu Produkcyjno-Technicznego /KPT/ systemu SZYK. 

2. ZAŁOŻENIA SYSTEMU 

System planowania i harmonogramowania produkcji w kopalni węgla kamiennego - SZYK2/HPR 
jest opracowywany jako narzędzie pozwalające ewidencjonować wszystkie elementarne informa-
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cje o prowadzonych i planowanych robotach górniczych w kopalni w okresie objętym planem ru
chu jak również wykraczających poza ten okres. Ewidencja obejmuje dane o prowadzonych i pla
nowanych robotach udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych i innych wraz z ich cha
rakterystykami górniczo-geologicznymi, wyposażeniem przodków, organizacją pracy itp., a także 
powiązania (następstwo) między poszczególnymi robotami oraz strugi odstawy urobku z poszcze
gólnych przodków do podszybia na poziomach. Na podstawie tych danych, uprawnieni użytkowni
cy systemu (zwykle służby planowania produkcji w kwk) mogą budować warianty planów produk
cji, generować dla nich różnorodne, co do zawartości merytorycznej i okresów, harmonogramy ro
bót, ilości i jakości produkcji. Zatwierdzony plan produkcji i wynikający z niego harmonogram ro
bót jest udostępniany w systemie (do wykorzystania bez możliwości wprowadzania zmian) wszyst
kim zainteresowanym komórkom organizacyjnym kopalni. 

W systemie są ewidencjonowane również dane rzeczywiste (historyczne) o realizowanych robo
tach co, umożliwia kontrolę realizacji harmonogramów. 
System umożliwia: 
• Integrację informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania kopalni w jednolitym 

środowisku- integracja z Centralnymi Kartotekami (CKK, KS02 itp.), Modułem Logistyki 
i Gospodarki Materiałowej, Modułem Środków Trwałych, Modułem Zarządzania Zadaniami, 
Gospodarką Środkami Produkcji, Modułem Monitorowania i Raportowania Procesu Produkcji 
oraz innymi modułami systemu SZYK; 

• Sprawowanie kontroli nad realizowanymi projektami -przygotowania ścian i ich wybierania; 
• Zastąpienie wielu aplikacji informatycznych (np. Access, Excel) jednym zintegrowanym syste

mem bazodanowym; 
• Integrację informacji i ich udostępnienie określonym użytkownikom zgodnie z planem praw 

dostępu; 

• Ujednolicenie komputerowej ewidencji realizacji zadań we wszystkich jednostkach; 
• Dostęp do wszystkich danych źródłowych i wynikowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami; 
• Ciągły dostęp do danych z okresów poprzednich i bieżących; 
• Przeglądanie informacji zapisanych w systemie w bardzo szerokich przekrojach; 
• Przeprowadzanie bieżących analiz poprzez zastosowanie kryteriów wyboru wybranych zagad

nień; 

• Zminimalizowanie ilości zestawień wykonywanych ręcznie na rzecz zestawień i raportów two
rzonych komputerowo. 

3. BAZA DANYCH 

Za przechowywanie danych odpowiedzialny jest serwer bazodanowy Oracle 9i. Struktura danych 
jest silnie znormalizowana i umożliwia przechowywanie informacji z wielu kopalń we wspólnych 
tabelach. Ma to istotny wpływ na planowaną rozbudowę podsystemu o funkcje centralne, w ramach 
których, będzie można szybko wykonać niemal dowolną analizę danych wielu zakładów w ramach 
całej spółki. Użytkownik legujący się do serwera nie ma bezpośredniego dostępu do tabel Oracle. 
Wszystkie operacje zapisu/odczytu z bazy odbywają się poprzez perspektywy udostępniające użyt
kownikowi dane fragmentarycznie, w zależności od jego uprawnień. Taka architektura wpływa zna
cząco na bezpieczeństwo sytemu uniemożliwiając dostęp do danych osobom niepowołanym. 

System opracowany został w technologii klient/serwer i oprogramowany w języku czwartej 
generacji PowerBuilder jako, aplikacja Windows. System oferuje interfejs graficzny dla Windows, 
za pomocą którego będzie można przeprowadzić wszystkie potrzebne operacje. Zostały również 
wykorzystane elementy technologii OLE do sterowania zewnętrznymi aplikacjami. 
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4. DANE WEJSCIOWY DO SYSTEMU 

W systemie można ewidencjonować wiele grup elementarnych danych o realizowanych i planowa
nych do wykonania wyrobiskach. 

4.1. Realizowane i planowane do wykonania wyrobiska 

Podstawowymi danymi ewidencjonowanymi w systemie są zrealizowane, realizowane i planowane 
roboty udostępniające, przygotowawcze i wybierkowe - chodniki, komory, ściany i inne. Stanowią 
one obiekty (miejsca powstawania kosztów/miejsca pracy), które są podstawą budowy planów pro
dukcji. 

4.2. Lokalizacja wyrobisk 

Dane lokalizacyjne obiektów obejmują: ruch, poziom, pokład, partia/pole oraz rejon produkcyjny 
(wydobywczy) w partii i rejon ściany. Rejon produkcyjny to część partii/pol złoża w danym pokła
dzie na danym poziomie wydzielona na etapie planowania produkcji [5] . Winien on podlegać oce
nie ekonomicznej. Rejon ściany grupuje wyrobiska przygotowawcze niezbędne do uruchomienia 
procesu wybierania w ścianie. 

4.3. Charakterystyki geometlyczne wyrobisk 

Ta grupa danych obejmuje: długość, wysokość, wybieg dla ścian; szerokość, wysokość, przekrój 
w wyło~ie oraz długość dla chodników. Długości i wysokości dla ścian oraz przekroje w wyłomie 
dla chodników mogą być zmienne na wybiegu wyrobiska. 

4.4. Struktura warstw na wybiegu wyrobiska 

Do systemu można wprowadzić grubości poszczególnych warstw węgla, przerostów oraz przybie
rek dla ścian natomiast dla chodników przekrój w wyłomie poszczególnych warstw. Charakterys
tyki te mogą być zmienne na wybiegu wyrobiska. 

4.5 . Parametryjakościowe oraz ciężar objętościowy 

Poszczególnym warstwom można w systemie przypisać prognozowane wartości parametrów jakoś
ciowych oraz ciężar objętościowy. Wartości te mogą być zmienne na wybiegu wyrobiska. W tym 
aspekcie istotne jest podejście użytkownika odnośnie sposobu opróbowania złoża [15]. Najkorzyst
niejsze, z punktu widzenia prognozowania jakości urobku, jest sporządzanie analiz jakościowych 

odrębnie dla wszystkich warstw (węgla, przerostów) występujących w pokładach . 

4.6. ?ostępy dobowe przodków 

Planowane postępy dobowe zarówno dla ścian oraz chodników są niezbędne do obliczenia czasów 
trwania czynności takich jak drążenie chodników, wybieranie ścian. Wprowadzane do systemu po
stępy mogą być zmienne na wybiegu. 

4.7. Zmianowość 

System umożliwia ewidencję systemu zmianowego (jedno-, dwu- , trzy- lub czterozmianowego) 
przypisanego czynnościom (robotom) ujętym w planie produkcj i i związane z tym postępy na po
szczególnych zmianach oraz godziny pracy na zmianie w przodkach. 
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4.8. Strugi odstawy 

Do systemu można wprowadzić schemat odstawy urobku na poziomach wydobywczych kopalni 
(sieć/strugi odstawy) oraz powiązać z nim odstawę oddziałową wynikającą z harmonogramu pro
dukcji. Pozwoli to prognozować ilość i jakość urobku w poszczególnych odcinkach strugi aż do 
podszybia w okresie objętym planem produkcji. 

4.9. Sieć czynności 

Sieć czynności określa następstwo planowanych do realizacji robót (czynności na elementach pla
nu według przyjętej w systemie terminologii- patrz pkt. 4) oraz zależności pomiędzy nimi. Czyn
ność jest definiowana poprzez zdarzenie poprzedzające oraz następujące- sieć deterministyczna 
typu 2 [l]. Czynności mają przypisany czas ich trwania podawany wprost (np. dla zbrojenia czy 
likwidacji ściany) lub obliczany na podstawie założonych postępów dobowych i wybiegów (np. 
dla drążenia chodników, wybierania ścian). W sieci mogą występować również czynności z zero
wym czasem trwania (tzw. zależności czasowe) wyrażające specyficzne zależności np. przy prze
zbrajaniu ścian gdy wyposażenie z likwidowanej ściany przechodzi na kolejną ścianę. Analiza cza
sowa sieci czynności przeprowadzanajest w oparciu o własne algorytmy. 

4. I O. Wyposażenie przodkó·w 

Przodkom ścianowym można przypisać w systemie planowane do zainstalowania w ścianach wy
posażenie (maszyny)- typ obudowy ścianowej i liczba sekcji, przenośnik ścianowy, kombajn ścia
nowy, przenośnik podścianowy, kruszarka i inne w zależności od potrzeb użytkownika. Natomiast 
przodkom chodnikowym- kombajn chodnikowy, przenośnik zgrzebłowy chodnikowy, ładowarka 
1 mne. 

4.11. Zużywane zasoby produkcyjne 

Obok maszyn można również przypisywać czynnościom (robotom) zużywane zasoby produkcyjne 
takie jak materiały, robocizna, energia itd. 

4.12. Pozostałe charakterystyki 

Wszystkie ujęte w planie produkcji roboty mająprzypisane różnorodne charakterystyki (atrybuty) 
niezbędne dla sporządzania wymaganej sprawozdawczości na szczeblu kopalni, jednostek nadrzę
dnych oraz innych. W systemie można przypisywać czynnościom wszelkie, istotne z punktu wi
dzenia użytkownika, dodatkowe atrybuty geologiczne, górnicze, organizacyjne (komórka właści
ciel, komórka realizująca itp.) jak w systemie SZYKIPRODUKCJA z możliwością ich rozbudowy. 

4.13. Kalendarz 

Generowanie harmonogramów sprowadza się do nałożenia okresu realizacji czynności na kalendarz 
tzn. określenia kalendarzowej daty rozpoczęcia i zakm1czenia każdej czynności na podstawie wyni
ków czasowej analizy sieci czynności uwzględniając dni wolne. Harmonogram wynikowy zależy 
od przyjętego kalendarza określającego dni robocze i dni wolne od pracy w ciągu roku kalendarzo
wego. Użytkownik może w systemie zdefiniować wiele różnych kalendarzy. 

Jak wspomniano wyżej wai1ości niektó1ych charakte1ystyk (np. wymienione w 4.3, 4.4, 4.5) mo
gą się zmieniać na wybiegu ściany i chodnika. Zmiany te mogą mieć charakter liniowy lub skokowy. 
Przykładem skokowej zmiany charakterystyki ściany jest zmiana jej długości (skrócenie lub wydłu-
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żenie) na "x" tym metrze wybiegu. Zmienność liniowa długości ściany ma miejsce w przypadku 
kiedy np. ściana o długości "Ll" na "x" metrze wybiegu osiąga długość "L2" na "y" metrze wybie
gu. Obie sytuacje można zapisać w systemie. 
Możliwe do uzyskania z systemu dane wynikowe zależą od wprowadzonych przez użytkownika 
danych wejściowych do systemu (Tabela l). 

Tabela l. Dane - wyniki 
T bl l I d l a e n p ut ata - resu ts 

Wprowadzone dane Uzyskane wyniki 

l. Wykaz robót 
2. Następstwo robót l. Harmonogramy robót z możliwością filtrowania. sortowania - poziom. 
3. Zakresy rzeczowe (wybiegi) pokład , partia, oddział wykonujący itp. (minimalna jednostka czasu -
4. Postępy dobowe robót doba) 
5. Lokalizacja 

6. Zmianowość 
2. Halmonogramy robót jw.(minimalna jednostka czasu- zmiana) 

7. Postępy zmianowe robót 

8. Geometria wyrobisk 
3. Hmmonogram wydobycia brutto 

l+ uśredniony ci~żar obj~tościowy l 

9. Struktura skal furty 4. Harmonogram wydobycia brutto/netto 
l +ci<;:żar obi«tościowy warstw l 5. Ham1onogram zanieczyszcze1\ 

l O. Parametry jakościowe warstw 
6. Ham1onogram parametrów jakościowych urobku brutto/netto 

l zgodnie ze strukturą l 

II. Strugi odstawy na poziomach 
7. Prognozy l histogramy l i l ości i jakości urobku w elementach strugi 

i na podszybiach 

12. Wyposażenie przodków w maszyny 8. Przemieszczanie (marszruta) maszyn 

13 . Zużywane materiały- rodzaj, ilość 
9. Histogramy zapotrzebowania na materiały 

l O. Prognozv kosztów materialowych 

14. Robocizna 
15. Energia 11. Prognozy zapo trzebowania i kosztów 
16. Inne zużywane zasoby produkcyjne 

l 7. Zaszłości l dane historyczne 12. Kontroiing ilościowo-jakościowy, rzeczowy i kosztowy produkcji 
o zrealizowanych robotach l 13. Statystyki. analizy, raporty 

Wprowadzane do systemu dane dotyczące przyszłości mają status planowane i dane z takim 
statusem mogą być zmieniane przez upoważnionych użytkowników. Zmiany danych są pamiętane 
w systemie co daje możliwość śledzenia historii zmian. Do systemu można wprowadzać również 
dane rzeczywiste (historyczne) dotyczące czynności (robót) realizowanych. Dane te otrzymują 
status rzeczywiste i nie mogą być zmieniane. Dzięki temu system daje możliwość porównywania 
planów z wykonami. 

4. WARIANTY PLANU PRODUKCJI 

Na podstawie wprowadzonych do systemu obiektów (zawartych w kartotekach ścian, chodników) 
użytkownik może budować różne warianty planów produkcji . Składowymi wariantu planu są tak 
zwane elementy. W praktyce kopalnianej funkcjonalne wyrobiska chodnikowe często realizowane 
są częściami (fragmentami/odcinkami) w różnych okresach w zależności od potrzeb wynikających 
z przyjętego sposobu rozcięcia pola i przygotowania ścian. Często też występują sytuacje kiedy 
wyrobiska chodnikowe drążone są na tzw. zbicie. Występują także sytuacje kiedy na wybiegu ścia
ny stwierdzony został uskok, którego przejście ścianą nie jest możliwe. Niezbędne jest wówczas 
ponowna obcinka ściany za uskokiem, jej przezbrojenie i kontynuowanie wybierania. Tym samym 
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wybieranie takiej ściany odbywa się fragmentami. Aby dać użytkownikowi możliwość uwzględ
niania takich przypadków i ich modelowania wprowadzono w systemie pojęcie elementu planu. 
W zdecydowanej większości przypadków element będzie tożsamy z obiektem tj. ścianą, chodni
kiem, komorą itp. Na elementach planu w systemie definiuje się czynności (np. dla ścian- zbroje
nie, wybieranie, likwidacja; dla chodników - drążenie, przebudowa, odbudowa). Z tak zdefiniowa
nych czynności konstruuje się sieć czynności wyrażającą następstwo w ich realizacji oraz inne nie
zbędne powiązania między nimi. 

Wprowadzanie obiektów do kartotek: 
- ścian (planowanych i wybieranych) 
- chodników (planowanych i drążonych) 
-ścian, chodników realizowanych 

ł 
Definiowanie wariantu planu i wprowadzanie elementów 
planu (ściany, chodniki/fragmenty) 

~ 
Wprowadzanic charakterystyk elementów: 
- geometrycznych 
- geologicznych 
- postępów i pozostałych 

+ 
Definicja czynności na elementach planu 

ł 

Wprowadzanie sieci czynności dla planu 

Kartoteki obiektów: 
-ścian 

................. - chodników 
- realizowanych ścian, 

chodników 

.. ................. Kartoteki elementów planu 

.. 

.. 

............... 

Kartoteki charakterystyk: 
- geometria ścian 
- geometria chodników 
- parametry jakościowe 
- postępy i pozostale 

··········~L-K_a_rt_ot_e_ki_c_zy_n_n_oś_c'_· ___ __1 

Kartoteki: 
................. -zdarzeń 

-czynności 

Rys. l. Schemat budowy wariantu planu produkcji 
Figure J. The scheme ofbuilding the production plan variant 

Formalnie rzecz biorąc wariant planu tworzą: elementy planu określające zakres rzeczowy plano
wanych do realizacji robót, czynności określone na elementach oraz sieć czynności opisująca na
stępstwo w realizacji i powiązania pomiędzy czynnościami zdefiniowanymi dla poszczególnych 
elementów. W ramach planu czynnościom przypisywane są adekwatne dane. Poglądowy schemat 
budowy wariantu planu produkcji przedstawiono na rysunku l. 

6. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 

Funkcjonalność systemu obejmuje: 
• ewidencję danych o realizowanych i planowanych robotach górniczych (udostępniających, przy

gotowawczych, wybierkowych, zbrojeniowych, likwidacyjnych i innych); 
• definiowanie i analizy wariantów planów produkcji; 
• definiowanie i obsługa planów produkcji o różnorodnym zakresie merytorycznym i czasowym, 
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• prognozowanie ilościowo-jakościowe urobku wynikające z planów; 
• kontrolę realizacji planu pod względem rzeczowym i docelowo finansowym; 
• generowanie, na podstawie planów, wykresów Gantta dla robót górniczych; 
• generowanie raportów, analiz i sprawozdat1. 
System planowania i harmonogramowania ukierunkowany jest na: 
• Monitoring rzeczowy i finansowy; 
• Sprawozdawczość lokalną i nadrzędną; 
• Controlling operacyjny- ukierunkowany na kierownictwo kopalni; 
• Controlling strategiczny- ukiemnkowany na kierownictwo jednostki nadrzędnej. 

7. GENERATOR RAPORTÓW I HARMONOGRAMÓW 

W dotychczasowej praktyce kopalń węgla kamiennego do planowania i kontroli realizacji robót 
górniczych powszechnie wykorzystywany jest, przede wszystkim, arkusz kalkulacyjny MS Excel 
[ l l, 12], który stanowi jednocześnie swoisty plan i harmonogram produkcji. W systemie planowa
nia i harmonogramowania produkcji harmonogramy sąjedynie formą wizualizacji pewnego plano
wanego (prognozowanego) stanu rzeczywistości zawartej w założeniach planu produkcji (zatwier
dzonego lub opracowywanego wariantu planu). Na podstawie wprowadzonych do systemu danych, 
przez uprawnionych użytkowników, przypisanych do elementów wcześniej zdefiniowanego planu 
produkcji, po jego zatwierdzeniu, pozostali użytkownicy systemu (zgodnie z uprawnieniami) mogą 
sporządzać, wynikające z planu, różnorodne raporty tabelaryczne oraz różnorodne co do zawartoś
ci merytorycznej i okresu harmonogramy belkowe (Gantta) . 

7 . l. Ogólny schemat harmonogramu 

W stosowanych w kopalniach harmonogramach produkcji, zgodnie z istotą harmonogramu, można 
wyróżnić szereg sekcji (części) stanowiących swoisty schemat harmonogramu. Schemat taki przed
stawiony jest na rys . 2. W schemacie wyróżnionych zostało l O sekcji. Każda sekcja posiada swój 
symbol literowy. Sekcje A i B mają w nawiasie dodatkowe wyróżnienie: (l) - lewy, (p)- prawy 
dla sekcji A oraz (g)- górny, (d) - dolny dla sekcj i B. 

A B(g) D 

c E F 

B( d) D t 

Rys. 2. Ogólny schemat sekcji harmonogramu 
Figure 2. General scheme of the schedule sections 

~~ 

c 
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Poszczególne sekcje zawierają: 
A(l) -nagłówek opisu czynności (lewa strona); 
A(p) -nagłówek opisu czynności (prawa strona); 
B(g) -nagłówek opisu wartości sekcji D (góra); 
B( d) -nagłówek opisu wartości sekcji D (dół); 
C -czynności (roboty); 
D -jednostki czasu oraz zakres czasowy harmonogramu; 
E -opisy wartości w poszczególnych wierszach sekcji F. 

W sekcji F harmonogramu będą zawarte paski obrazujące realizację czynności wraz z charakterys
tykami czynności (robót) wybranymi w sekcji E harmonogramu. 

Powyższe założenie pozwoliło zaprojektować i zaimplementować w systemie narzędzie pozwa
lające definiować dowolnie treść, którą będzie zawierać generowany harmonogram. Użytkownik 
do poszczególnych sekcji może wybrać, spośród dostępnych w systemie, te informacje, które chce 
obserwować w harmonogramie. 

Po wyborze sekcji D w aplikacji pojawia się okno jak niżej (rys. 3), na podstawie którego użyt-
kownik ustala dla harmonogramu: 

datę początkową (wybieraną z kalendarza); 
jednostkę czasu (wybieraną z listy- rok, miesiąc, tydzień, dzień itp.); 
liczbę jednostek na okres (definiuje w ten sposób długość odcinków czasu, dla których zostaną 
obliczone wartości wybranych charakterystyk czynności); 
liczbę okresów. 

Data początku • Jednostek l Ok! es: Iłośc okresów· 
~007·06·18 00:00:00 ~ r---r 

Rys. 3 Zakres czasowy harmonogramu 
Figure 3. The time scope ofthe schedule 

Poniższy rys. 4 ilustruje sposób określenia zestawu czynności (sekcja C schematu), które zostaną 
umieszczone w harmonogramie. Przed wybraniem czynności z zestawu dostępnych dla planu (le
wa część okna "Sekcja robót") można wstępnie ograniczyć zestaw dostępnych czynności jedynie 
do tych, które spełniają wybrane kryteria (filtr pozwalający określić kryteria na podstawie wartości 
wszystkich kolumn wyświetlanych w liście), a także uporządkowania kolejności wierszy w liście 
według dowolnie określonego warunku (funkcja sortowanie). Czynności wybrane do harmonogra
mu znajdują się w prawej części "Na raporcie" okna "Sekcja robót" 
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Rys. 4. Wybrane czynności dla harmonogramu (prawa strona okna: "Na raporcie") 
Figure 4. Selected activities ofthe schedule (right side ofthe window: "Na raporcie") 

Jak wyżej wspomniano paski obrazujące realizację wybranych czynności będą umieszczone w cen
tralnej części harmonogramu (sekcja F) . 

Po wyborze kolejnych sekcji pojawiają się okna z adekwatnymi dla wybranej sekcji listami in
formacji (z lewej strony okna), które użytkownik może umieścić na harmonogramie poprzez prze
niesienie ich (utworzenie listy) na prawą stronę okna. 

Dla sekcji A(!), A(p) są to: oddział, pokład, poziom, partia, rejon, długość średnia, wysokość 

średnia, wybieg całkowity, średnia zasobność, typ obiektu, rodzaj obudowy, nazwa ściany, nazwa 
wyrobiska, rodzaj roboty, urabianie, czas trwania, data rozpoczęcia, data zakończenia, element wy
robiska, kombajn, przenośnik, kruszarka 

Dla sekcji B(g) są to: data początku, data końca, dzie11 miesiąca, dzień tygodnia, tydzień roku, 
miesiąc roku (cyfry rzymskie), rok, okres, dni w okresie, dni roboczych w okresie. 

Dla sekcji B( d) są to sumaryczne bądź uśrednione wartośc i charakterystyk występujących 
w sekcji E. 

Dla sekcji E są to: pasek Gantt'a, wydobycie brutto [t/d], plan postępów [rnlokres] , plan po
stępów narastająco [m], postęp [mld], gęstość pozorna [g/cm3], zawartość siarki całkowitej (%], 
zawartość popiołu (%], zawartość wilgoci [%],wartość opałowa [kJ/kg], wydobycie netto [t/d], 
zanieczyszczenie [t/d], wydobycie brutto [t], wydobycie netto (t] , zanieczyszczenie [t] . 
Listy możliwych do wyboru informacj i, które mogą być umieszczane w sekcjach (w szczególności 
sekcje A(l), A(p) oraz E) harmonogramu może zostać rozbudowana zgodnie z wymaganiami użyt
kownika. 

7.2. Biblioteka szablonów harmonogramów 

Jakkolwiek definiowanie, w systemie, przez użytkownika harmonogramów o pożądanej zawartości 
merytmycznej, w oparciu o zaimplementowane mechanizmy mimo, że wymaga wykonania okreś
lonego ciągu operacji jest proste i nie wymaga dużego nakładu czasu system pozwala również reje-
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strować zdefiniowane przez użytkownika szablony harmonogramów z możliwością ich późniejsze
go wykorzystania. Pozwala to również na próbne generowanie harmonogramów, ich weryfikację 
pod kątem oczekiwań użytkownika co do zakresu informacji, układu itp. Szablony spełniające ocze
kiwania można zapamiętać w systemie. 

Zaimplementowany w systemie planowania i harmonogramowania produkcj i mechanizm gene
rowania harmonogramów Gantta w postaci plików Excela omówiono w artykule [3]. 

8. PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszym artykule założenia systemu planowania i harmonogramowania pro
dukcji w kwk, jego funkcjonalność oraz ewidencjonowane w systemie dane wychodzą naprzeciw 
potrzebom zarządzania produkcją z uwzględnieniem planowania zakresu rzeczowego robót, zuży
wanych zasobów produkcyjnych i ich kosztów. Kompatybilne z planowaniem dekretowanie iloś
ciowe zużywanych zasobów i ich kosztów stwarza w konsekwencji możliwość monitorowania 
i pełnego kontrolingu ilościowo-jakośc iowego produkcji, kosztów produkcji, zakresu rzeczowego 
zrealizowanych robót w praktycznie dowolnych przekrojach i wymiarach. 

W systemie planowania i harmonogramowania produkcji harmonogramy sąjedynie formą wizu
alizacji pewnego stanu planu produkcji (zatwierdzonego, budowanego wariantu) . Dzięki, zaimple
mentowanemu mechanizmowi generowania harmonogramów produkcji użytkownik jedynie wpro
wadza zmiany w bazie, aktualizując poszczególne charakterystyki (dane) składowych planu produk
cji (lub tworzonego wariantu planu). Jest to szczególnie istotne dla zatwierdzonego planu produk
cji. Powprowadzeniu do planu zatwierdzonego korekt (np. obmiarów robót, parametrów jakościo

wych, postępów), przez uprawnionych użytkowników powstaje kolejna wersja planu, która po za
twierdzeniu jest natychmiast dostępna pozostałym użytkownikom systemu, którzy mogą sporządzać 
natychmiast harmonogramy uaktualnione. 
Realizacja systemu tej klasy wymaga ścisłej współpracy z jego przyszłymi użytkownikami . 
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Kontrola realizacji Harmonogramu Produkcji 
poprzez Moduł Zarządzania Zadaniami - SZYK2/MZZ 

Kazimierz Piotrowski 
COJG S.A. Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania merytoryczne i programistyczne opraco
wanego w COIG S.A. systemie SZYK2 Modułu Zarządzania Zadaniami- moduł SZYK2/MZZ, 
realizującego wspomaganie zarządzania projektami górniczymi. Porlano ogólną konstrukcję modu
łu, zakres funkcjonalny jego zastosowań oraz wyniki jego pilotującego wdrażania w kopalniach 
węgla kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie projektami górniczymi, narzędzia i technologie informatyczne, 
harmonogram produkcji górniczej 

l. WPROW ADZENIE 

W literaturze oraz praktyce, zarządzanie projektami jest to nowa metoda postępowania (ang. pro
ject management) polegająca na zastosowaniu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w dzia
łaniach realizowanych w projekcie, w celu spełnienia wymagań danego projektu, co osiąga się 
za pomocą wyróżnionych procesów: rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli oraz zakończe
nia [1]. Zakres i możliwości zastosowania metody zarządzania projektami są bardzo szerokie, po
cząwszy od poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, aż po możliwość jej odniesie
nia również do zagadnień dotyczących wprowadzania zmian w organizacji firmy. Rolę i znaczenie 
wdrażania metody zarządzania projektami w kopalniach węgla kamiennego do zagadnień projek
tów inwestycyjnych, uruchamiania nowych ścian, przygotowania do eksploatacji nowych partii 
złoża, czy też wdrażania systemów informatycznych, przedstawiono w pracy [2]. Zdaniem autora 
pracy zastosowanie metody zarządzania projektami w górnictwie węgla kamiennego jest proble
mem złożonym, co wynika nie tylko z faktu, że w metodzie zarządzania projektami zachodzi ko
nieczność koordynacji realizacji wielu zadań przy potrzebie zaplanowania zastosowania odpowied
nich zasobów i związanego z tym budżetu, oraz potrzeby pokonania wielu możliwych do pojawie
nia się przeszkód i trudności w realizacji projektu, ale również ze specyfiki problematyki górnic
twa węglowego. Mimo że projekty odnoszą się do różnych z reguły jednorazowych, niepowtarzal
nych przedsięwzięć o znacznym stopniu złożoności, to w odniesieniu do każdego projektu stosu
je s ię te same zasady, techniki i procedury dla przygotowania projektu i kontroli jego realizacji . 
W całym procesie zarządzania projektami istotna rola przypada kierownikowi projektu. 

W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2 
IMZZ, jakie opracowane zostały w ramach systemu SZYK2 [3] dla wspomagania zarządzania pro
jektami w kopalniach węgla kamiennego, wraz z uzyskanymi wynikami z ich wdrażania w pilotują
cych kopalniach węgla kamiennego [4). 
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Artykuł zawiera tezy dotyczące kontroli realizacji harmonogramu produkcji, omówione przez 
autora w referacie wygłoszonym na Szkole Eksploatacji Podziemnej 2007 [5]. W niniejszym arty
kule tezy te zostały poszerzone o obszar integracji i współpracy z modułami Kompleksu Produk
cyjnego - Technicznego SZYK2/KPT systemu SZYK2. 

2. KONSTRUKCJA BUDOWY ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY MODUŁU SZYK2/MZZ 

Prezentowany w artykule Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ, jest merytorycznie i progra
mistycznie powiązany z Kompleksowym Systemem Wspomagającym Zarządzanie Przedsiębior
stwem - Systemem SZYK2, stanowiąc jego integralną część. Zadaniem modułu SZYK2/MZZ jest 
wspomaganie zarządzania projektami górniczymi, począwszy od fazy planowania (przygotowania 
wstępnego budżetu) poprzez harmonogramowanie (zaplanowanie czasu realizacji), obliczania 
zapotrzebowania na podstawowe środki produkcji, aż po monitorowanie i nadzór realizacji zadań. 
Obszary działań modułu SZYK2/MZZ w górnictwie węgla kamiennego to: inwestycje, produkcja, 
remonty, likwidacja i inne jak serwis, usługi. Podstawowym elementem obserwacji w module 
SZYK2/MZZ jest zadanie o różnym stopniu złożoności, a poprzez hierarchiczne powiązania zadań 
obserwuje się wyższy szczebel systematyki, jakim jest przedsięwzięcie objęte projektem. Przykła
dami zadań w module SZYK2/MZZ z zakresu działalności kopalń są np. : w inwestycjach- zada
nie inwestycyjne, produkcyjne związane z realizacją robót górniczych, budowlano-montażowych 
względnie zadania zakupowe, w remontach - remont kombajnu, w likwidacji- likwidacja wyro
biska ścianowego, w serwisie - serwis kompleksu ścianowego itp. W ramach zadań wyróżnia się 
jego składniki, którymi są zlecenia, będące podstawowym obiektem planistycznym i obiektem 
księgowo-rozliczeniowym modułu SZYK2/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 SZYK2/MZZ w działalności kopah1 
węgla kamiennego są przykładowo: w działalności inwestycyjnej- obiekt inwestycyjny, w działal
ności produkcyjnej - ściana, chodnik, w remontach - zlecenie remontowe, w serwisie - zlecenie 
serwisowe, a wszystkie te zlecenia są wyróżnione i obserwowane w rozliczeniach księgowo-finan
sowych i kosztowych realizowanych przez system SZYK2, jako dotychczasowe obiekty (rejony) 
rozliczeniowe. Wyróżnione w module SZYK2/MZZ zlecenia, poprzez swój zakres i identyfika
cję pełnią również funkcje łącznika (integratora) pomiędzy modułem, a wyróżnionymi w syste
mie SZYK2 innymi modułami kompleksów dziedzinowych, odnośnie przypisywania do zlecenia 
niezbędnych dla jego realizacji zasobów, kosztów związanych z realizacją zlecenia, powiązania 
z umowami, zapotrzebowaniem na środki (maszyny, urządzenia, materiały) . Oznacza to, że zlece
nie stanowi składowąrepozytorium całego systemu SZYK2. 

Powiązania przyjęte w module SZYK2/MZZ umożliwiają zbudowanie wzajemnej relacji po
między elementami projektu, jakimi są zlecenie, zadanie, jak też stanowią podstawę do zbudowa
nia harmonogramu realizacji projektu. Umożliwiają również przeprowadzenie analizy wpływu 
zmian czasu realizacji poszczególnych elementów na czas realizacji całego projektu, poprzez dyna
micznie budowany wykres Gantta na podstawie zależności czasowych oraz związków pomiędzy 
zadaniami. 

W kopalniach węgla kamiennego zadania dotyczące ich podstawowej działalności produkcyj
nej jak roboty przygotowawcze, eksploatację aż do likwidacji ścian, wyrobisk tworzone są w opar
ciu o zatwierdzony plan ruchu kopalni. Stworzenie takiego planu mchu wymaga specjalistyczne
go oprogramowania, które umożliwi rozpatrywanie wielu wariantów jego realizacji, a następnie 
umożliwi pracę na zatwierdzonym planie - z możliwością weryfikacji oraz korekty przyjętego pla
nu w wyniku zmian związanych z czasem ich realizacji lub w trakcie przyjęcie innego wariantu. 
Do realizacji tych celów został zbudowany Moduł Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR, 

296 



który musi również zagwarantować pełną historię zmian oraz ewidencją powodów dokonanych 
zmian. Moduł ten może być również wykorzystany do celów planistycznych, ponieważ posiada 
w sobie mechanizmy budowania planów krótko i długoterminowych . Wykorzystując jego funkcjo
nalność można wykazać, jaki w dowolnym okresie w przód dostępny będzie surowy węgiel, o ja
kich parametrach, oraz w jakich ilościach, jeśli eksploatacja wyrobisk będzie przebiegała w zapla
nowany sposób, przy zaangażowaniu zaplanowanych środków produkcji, zasobów materiałowych 
oraz ludzi. 

Utworzone w Module Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR zadania będą wykorzysta
ne w Module Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ do zamodelowania projektów poprzez dowią
zanie niezbędnych zadań, które nie są związanych bezpośrednio z robotami górniczymi, a są nie
zbędne np. : w projekcie udostępnienia ściany do eksploatacji. 

Schemat ideowy konstrukcji Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ pokazano poniżej 
na rys. l. 

Zasoby l budżet 

l Jl 
Operacje IGpl• """ l l "ro'"" Materiały energia, woda definiowane 

(koszty pracy) 
... itd.) . l' rzez uytl<. 

l l l l 
Moduły SZYK 

~ Zakres finansowy 
Kartoteki: Kontrola realizacji : E Strukturalno MZZ - kosztów. -
Organizacyjna. nakładów, A 
Kontrahentów, 

~rni~ktv l nl"74ft.,; l 
budże tu L 

Umów. l Przetargów 

}--- z 
Kompleksy: _f Zadania 

A 
Logistyki Materiałowej Zlecenia ]_ Zakres rzeczowy c 
Zatrudnieniowo - Kontrola realizacji 1-- J 
Placowy harmonogramu A 

Finansowo • Księgo~ 

l 
Maszyny, Dyspozytor, 

Obszar dzlalania: Pozostale charakterystyki: Awarie 
inwestycje czas: planowany. rzeczywisty realizacji 
produkcja MPK: (komórka erg .• proces, obiekt, itd.) 
remonty podstawa realizacji: (wewn. PTE, zewn. umowa) 
likwidacja status: (nowe, .. realizowane, .. zamknięte) 
Inne (serwis, usługi .. ) strony: (planujący, realizujący, odbierający) 

Rys. I. Schemat ideo\\'Y konstrukcj i Modułu Zarządzania Zadaniami SZYKIMZZ 
Figure l. Schematic diagram of structure of the Module for Tasks Managing SZYK/MZZ 

Moduł SZYK2/MZZ zbudowany jest z trzech podstawowych komponentów [3]: 
a) Zlecenie - stanowi podstawowy komponent; 
b) Zadanie- jako pojedyncze zlecenie lub grupa zleceń; 
c) Projekty - grupują zadania, grupy zadań w jeden lub wiele zbiorów wzajemnie ze sobą powią

zanych. Każdy z tych zbiorów stanowi ciąg wzajemnie po sobie następujących zadań do reali
zacji przy czym powiązania czasowe mogą również występować pomiędzy zadaniami z róż
nych grup. 
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3. INTEGRACJA MODUŁU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI SZYK2/MZZ Z MODUŁAMI 
KOMLEKSU PRODUKCYJNO-TECHNICZNEGO SZYK2/KPT 

Moduł Planowania i Harmonogramowania Produkcji- SZYK2/HPR, wchodzi w skład Kompleksu 
Produkcyjno-Technicznego SZYK2/KPT, jest narzędziem pozwalającym ewidencjonować wszyst
kie elementarne informacje o prowadzonych i planowanych robotach górniczych w kopalni węgla 
kamiennego w okresie objętym planem ruchu jak również wykraczających poza ten okres [6]. 
Ewidencja obejmuje dane o prowadzonych i planowanych robotach udostępniających, przygoto
wawczych, wybierkowych i innych wraz z ich charakterystykami górniczo-geologicznymi, wypo
sażeniem przodków, organizacją pracy itp., a także powiązania (następstwo) między poszczegól
nymi robotami oraz potoki odstawy urobku z poszczególnych przodków do podszybia na pozio
mach. Na podstawie tych danych użytkownicy modułu SZYK2/HPR mogą budować różnorodne, 
co do zawartości merytorycznej i okresów, plany oraz generować harmonogramy ilości i jakości 
produkcji, jak też kontrolować przebieg realizacji harmonogramów. 

Zatwierdzony plan robót i odpowiadający mu harmonogram robót jest udostępniany w module 
SZYK2/HPR do wykorzystania bez możliwości wprowadzania zmian, wszystkim zainteresowa
nym komórkom organizacyjnym. Zatwierdzony i przyjęty do realizacji plan robót stanowi podsta
wę do zbudowania w Module Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ projektów wydobywczych. 
Przykładowo projekt uruchomienia ściany w pokładzie, zawiera zadania pochodzące z Modułu 
Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR, jak również niezbędne inne zadania, jakie należy 
zrealizować w tym projekcie. Do takich zadań mogą należeć zadania, których realizacja wymaga 
poniesienia kosztów (np.: zadania usługowe wykonywane przez kontrahentów zewnętrznych, re
montowe i inne wykonywane własnymi siłami) lub nakładów w przypadku realizacji zadań inwe
stycyjnych (np.: zakup nowego kombajnu). 

Oprócz w/w zadań dla celów ujęcia w projekcie zadań (czynności) niezbędnych do jego reali
zacji należy wprowadzić również zadania, które nie genem ją kosztów (np. przeprowadzenie prze
targu, gromadzenie niezbędnej dokumentacji, itp.). Realizacja tych zadań nie genemje żadnych 
kosztów, natomiast ich wykonanie ma decydujący wpływ na realizację zadań wynikających z har
monogramu robót górniczych, jak również tych utworzonych w Module Zarządzania Zadaniami 
SZYK2/MZZ. Zadania te posiadają wymagany czas na ich realizację oraz związek przyczynowo
skutkowy z pozostałymi zadaniami w projekcie. Przykładowo nie można uruchomić zadania inwe
stycyjnego, które wymaga przeprowadzenia przetargu, brak takiego zadania w projekcie, które wy
maga odpowiedniego czasu na jego realizację, uniemożliwia kontrolę nad zagrożeniami dla reali
zacji projektu, wynikającymi z opóźnień w jego realizacji. Zbudowane w ten sposób projekty wy
dobywcze są prezentowane w Module Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ za pomocą wykresu 
Gantta. Komponent do prezentacji harmonogramu w postaci wykresu Gantta jest integralną częścią 
modułu SZYK2/MZZ. 

Zadania pochodzące z Modułu Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR nie podlegają 
modyfikacji po stronie Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ w zakresie czasu ich realiza
cji, wyposażenia w środki produkcji oraz innych zasobów zaplanowanych do ich realizacji. Jeśli 
do zadań tych zostaną przypisane inne zasoby z poziomu modułu SZYK2/MZZ, wówczas mogą 
podlegać aktualizacji, zgodnie z zasadą, że jakiekolwiek zamiany można dokonywać tylko w miej
scu ich utworzenia celem zagwarantowania spójności informacji w całym systemie SZYK2. 

4. ZAKRES INFORMACJI PRZYPISYW ANY DO ZLECENIA, JAKO OBIEKTU 
PLANISTYCZNO-ROZLICZENIOWEGO MODUŁU SZYK2/MZZ 

Wykorzystanie Modułu Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR do przygotowania i plano
wania robot górniczych w kopalni węgla kamiennego w okresie objętym planem mchu powoduje, 
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że pewna część funkcjonalności występująca w Module Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ 
będzie realizowana w module SZYK2/HPR. Do funkcjonalności tych należy przede wszystkim 
obszar budżetowania i opisywania klasyfikatorów i charakte1ystyk zleceń. 

Ze względu na pełnione przez zlecenie w module SZYK2/MZZ funkcje podstawowego obiektu 
planistyczno-rozliczeniowego jest ono opisane: 

klasyfikatorem dziedzinowym, ustalającym kompetencje merytoryczne do zajmowania się da
nym rodzajem zlecenia, związane ze strukturą organizacyjną, bądź procesową przedsiębiorstwa 
np.: inwestycje, gospodarka remontowa, przygotowanie produkcji, 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 . 
Ponadto, każde zlecenie zawiera odpowiedni zestaw przypisanych mu infonnacji, stanowiących 
charakte1ystykę zlecenia. Ważniejsze informacje z nich to: 
unikalny symbol, krótka nazwa, podstawa realizacji zlecenia (np. 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 
bezpośrednich, stanowiąc sumę wykazanych kosztów zasobów lub wartość od niej większą 
o określony próg rezerwy; gdy brak specyfikacji zasobów, budżet może być określony jako 
szacunkowa sumaryczna wielkość dla całego zlecenia, lub jako suma szacunkowych, wyspecy
fikowanych 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. 
Ponieważ na poziomie modułu SZYK2/HPR najmniejszym komponentemjest zadanie (czyn

ność), budżetowaniu będą podlegały zadania. Zadanie z punktu widzenia Modułu Zarządzania 
Zadaniami SZYK2/MZZ jest obiektem, grupującym w sobie zlecenia, które posiadają pełny opis 
charakterystyk oraz klasyfikatorów. Ze względu na specyfikę Modułu Harmonogramowania Pro
dukcji SZYK2/HPR nie można jednoznacznie opisać takiego obiektu, jakim jest zlecenie w module 
SZYK2/MZZ, przykładowo nie można zdefiniować, kto będzie realizował to zadanie itp. W roz
wiązaniu modułu SZYK2/HPR przyjęto zasadę, że budżetowanie będzie dotyczyło najmniejszego 
komponentu, jakim jest zadanie z pominięciem tych charakterystyk i klasyfikatorów, które mogą 
być uzupełnione dopiero przy uruchamianiu zleceń roboczych, przy czym zlecenia robocze w Modu
le Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ dziedziczą wszystkie charakterystyki i klasyfikatory wpro
wadzone w Module Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR, a następnie będą uzupełnione 
o brakujące elementy tak, aby wszystkie moduły systemu SZYK2 w sposób jednolity miały zdefi-
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niowaną oś kosztową dla celów ewidencyjno-rozliczeniowych. W szczególnych przypadkach prze
jęte zadanie z Modułu Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR będzie realizowane poprzez 
jedno zlecenie, mimo to w Module Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ będzie potrzeba utwo
rzyć zlecenie do jego realizacji, jak również uzupełnić go o brakują charakterystyki i klasyfikatory. 

Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ został opracowany, jako narzędzie dające możli
wość monitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro, w dowolnej jego 
fazie rozliczenia zadm1 pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym. Rozbudo
wana klasyfikacja i parametryzacja modułu pozwala prowadzić monitoring realizacji zadań z róż
nych obszarów działalności firmy, tj. inwestycji, remontów, serwisu, usług, likwidacji, produkcji. 
Moduł SZYK2/MZZ stwarza podstawy dla kontroli przebiegu realizacji planu, usprawnia i ułatwia 
rozliczanie zakończonych zadań. Duży nacisk położono na dostosowanie modułu SZYK2/MZZ do 
zasad monitorowania inwestycji prowadzonych w ramach Funduszu Spójności związanym z dota
cjami unijnymi. W rozwiązaniu przyjęto, że Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ będzie 
dostarczał informacje do Moduh1 Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR o stanie realizacji 
zadań, zagrożeniach w ich realizacji w postaci np. niedotrzymania terminu zakończenia zadań a co 
za tym idzie o zagrożeniu w opóźnieniu realizacji całego projektu dotyczącego zadań przejętych 
z modułu SZYK2/HPR. 

5. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ MODUŁ ZARZĄDZANIA ZADANIAMI- SZYK2/MZZ 

Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ w zakresie wspomagania zarządzania projektami gór
niczymi realizuje następujące funkcje: 

usprawnienie nadzom nad realizowanym projektem poprzez ujednolicenie zasad postępowania 
w zakresie planowania i monitorowania realizacji zadań za pomocą zlecenia; 
klasyfikacja i paramettyzacja projektów, przedsięwzięć, zadań, zleceń (obiektów), w różnych 
obszarach działalności; 
obsługa planu w szerokim zakresie tematycznym i czasowym, różne scenariusze planistyczne, 
zdefiniowanie zadań, zleceń oraz powiązanie ich z modułami i kompleksami Systemu SZYK2: 
Modułem Aktywa Trwałe i Finansowe, Kompleksem Logistyki Materiałowej, Modułem Re
jestru Umów, Modułem Ka1toteka Strukturalno-Organizacyjna, Modułem Centralna Kartoteka 
Kontrahentów, Kompleksem Zatrudnieniowo-Płacowym, Modułem Dyspozytor, Modułem 
Gospodarka Maszynami i Urządzeniami Górniczymi; 
kontrolę budżetu zadań, zlecet1 roboczych, kosztorysów własnych, umów - powiązanie z Mo
dułem Rejestru Umów systemu SZYK2; 
kontrolę kosztów do poniesienia i poniesionych na zadaniach, zleceniach - powiązanie z mo
dułami i kompleksami systemu SZYK2: Modułem Obsługi Zakupu i Sprzedaży, Modułem 
Aktywa Trwałe i Finansowe, Kompleksem Zatmdnien iowo-Płacowym, Modułem Rozliczania 
Kosztów, Modułem Gospodarki Materiałowej; 
rozliczanie prowadzonych zadań pod względem finansowym i rzeczowym; 
generowanie zapotrzebowania materiałowego w zakresie potrzeb operatywnych - powiązanie 

z modułem Gospodarka Materiałowa systemu SZYK2; 
rejestracja i rozliczanie źródeł finansowania zadań; 
naliczanie i podział różnic kursowych, naliczanie i podział odsetek od kredytów; 
rejestracja protokom odbioru technicznego, przekazania do użytkowania; 
tworzenie załącznika do dowodu OT zawierającego szczegółową specyfikację dokumentów 
nakładowych, itd. oraz tworzenie dowodu OT; 
przekazanie dowodu OT do Modułu Aktywa Trwałe i Finansowe systemu SZYK2; 
generowanie zwiększeń, względnie zmniejszeń do dowodu OT; 
archiwizację dokumentów uczestniczących w procesie zarządzania zadaniami. 
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6. AKTUALNY STAN PRAC NAD MODUŁEM SZYK2/MZZ 

Moduł Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ, wspomagający zarządzanie projektami górniczymi, 
w zakresie swych podstawowych rozwiązań został przetestowany w trzech pilotujących zakładach 
górniczych: 
- Zakładzie Górniczym Kopalnia Bobrek- Centrum w Bytomiu; 

Zakładzie Górniczym Kopalnia Piast w Bieruniu; 
Zakładzie Górniczym Kopalnia Anna- Rydułtowy w Rydułtowach. 
Aktualnie trwa procedura związana z wdrożeniem i uruchomieniem w tych zakładach przemy

słowej eksploatacji Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ. 
Zgłaszane podczas pilotującego wdrażania uwagi i propozycje odnośnie rozwiązań modułu 

SZYK2/MZZ i realizowanych przez niego funkcji są na bieżąco, po ich' weryfikacji przez użyt
kowników i zespół autorski, uwzględniane i wprowadzane w module SZYK2/MZZ. Aktualnie 
realizowane prace nad modułem SZYK2/MZZ są ukierunkowane głównie na uwzględnienie w nim 
dalszych zagadnień dotyczących: 

stworzenia repozytorium dokumentacji związanej z postępowaniem prowadzonym np. przy 
zakupie gotowych dóbr inwestycyjnych, umchomieniem procedury przetargowej na wykonanie 
różnego rodzaju usług itp., repozytorium to skróci kilkakrotnie czas na przygotowanie postępo
wania, a ponadto będzie zawierało dokumenty skanowane jak również dokumenty edytowalne 
utworzone dowolnym programem Microsoft Office, dokumenty te będą przechowywane 
w zasobach bazy danych modułu SZYK2/MZZ; 

- zarządzanie zadaniami rozliczanymi w czasie, które nie posiadają wyspecyfikowanych zaso
bów do ich realizacji, natomiast mają istotny wpływ na realizację zadań budżetowanych; 

co znacznie rozszerzy zakres funkcjonalnych zastosowa11 tego modułu. 

7. EFEKTY WYNIKAlACE Z WDROŻENIA MODUŁU ZARZADZANIA ZADANIAMI 
SZYK2/MZZ ORAZ MODUŁU HARMONOGRAMOW ANTA PRODUKCJI SZYK2/HPR 

Krótki okres pilotującego wdrażania rozwiązań Modułu Zarządzania Zadaniami- moduł SZYK2 
IMZZ, wspomagającego zarządzanie projektami górniczymi, uniemożliwia podanie pełnych efek
tów ekonomiczno-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 wybom, 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 działalności zdefiniowane 
przez użytkownika; 

- kontrolę harmonogramu realizacji zadań oraz wpływu odchyleń od założonego planu reali
zacji na wykonanie całego projektu; 
weryfikację rzeczywistej realizacji z planowaną poprzez controlling operacyjny ukierunko
wany na kierownictwo lokalne oraz controlling strategiczny, ukienmkowany 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; 
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usprawnienie zarządzania zadaniami wchodzącymi w skład projektu poprzez dostarczenie na
rzędzi informatycznych, umożliwiających na bieżąco analizę sytuacji finansowej i rzeczowej 
prowadzonych rodzajów działalności (inwestycja, produkcja, remont, awaria, usługa); 
dostarczenie narzędzi usprawniających proces budżetowania, w tym dopływ operatywnych 
informacji potrzebnych dla optymalnego gospodarowania dysponowanymi zasobami firmy; 
zastąpienie wielu aplikacji informatycznych (np. Excell, Microsoft Project) jednym zintegrowa
nym systemem bazodanowym; 
integrację informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania firmy, w tym z róż
nych modułów dziedzinowych systemu SZYK2, w jednolitym środowisku i ich udostępnienie 
określonym osobom, zgodnie z planem praw dostępu; 
ujednolicenie komputerowej ewidencji realizacji zadań we wszystkich jednostkach, w przypad
ku 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 zestawień i raportów 
tworzonych komputerowo, a tym samym zmniejszenie pracochłonności prac planistycznych 
i analityczno-rozliczeniowych; 
przeprowadzanie bieżących analiz według wybranych kryteriów; 
tworzenie sprawozdań zbiorczych z wybranej jednostki organizacyjnej lub wszystkich jednos
tek łącznie; 
sporządzanie sprawozdawczości lokalnej i nadrzędnej. 

8. WNIOSKI 

l. Zarządzanie projektami polegające na umiejętnym zastosowaniu wiedzy oraz nowoczesnych 
technik i narzędzi do wspomagania działań realizowanych w projekcie jest nowoczesną meto
dą, która potwierdziła wstępnie swą przydatność w zarządzaniu projektami w sektorze górnic
twie węgla kamiennego. 

2. Uzyskane dotychczas wyniki i doświadczenia z pilotującego wdrażania Modułu Zarządzania 
Zadaniami -modułu SZYK2/MZZ w trzech Zakładach Górniczych, potwierdziły słuszność 
przyjętych w konstrukcji modułu założeń merytorycznych, jak też realizowanych przez moduł 
funkcji . 

3. Zintegrowanie Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ z modułem Harmonogramowania 
Produkcji SZYK2/HPR usprawnia proces budowania projektów wydobywczych w module 
SZYK2/MZZ, a tym samym proces zarządzania czasem realizacji zadań w tych projektach. 
Czas ten jest wyliczany w module Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR na podstawie 
informacji o geometrii złoża jak również wykorzystanego sprzętu (np. kombajnu), który decy
duje o postępie prac. 

4. Zastosowanie modułu Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR do definiowania zadań 
z zakresu robót górniczych, usprawnia również proces planowania zapotrzebowania na materia
ły, sprzęt oraz zasoby ludzkie, niezbędnych do ich realizacji. 
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Production Schedule Control through Task Management in SZYK2/MZZ 

ABSTRACT: In current paper there were presented factual and programming in SZYK2 system 
solutions ofthe Module for Tasks Managing (pol. SZYK2/MZZ- Moduł Zarządzania Zadaniami), 
which supports management ofmining projects, which was created at COIG S.A. Generał structure 
o f the Module, functional range o f i ts application and the results o f i ts pilot implementation in coal 
mines were also described. 

303 





Szkota Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Koncepcja komputerowego systemu wspomagającego 
zarządzanie środkami produkcj i w wielozakładowym 
przedsiębiorstwie górniczym 

Jan Jasiewicz, Roman Magda, Stanisław Gładzik, Tadeusz Woźny 
AGH Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 

STRESZCZENIE: Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, któ
rymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. 
W pracy przedstawiono koncepcję komputerowego systemu wspomagającego podejmowanie decy
zji w zakresie zarządzania środkami produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. 
Sformułowano warunki, jakie winien spełniać proponowany system. Szczególną uwagę zwrócono 
na wspomaganie planowania robót górniczych jako miejsc pracy środków produkcji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, środki produkcji, zintegrowany system 
informatyczny, zarządzanie 

l. WPROW ADZENIE 

W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję komputerowego systemu wspomagającego podejmo
wanie decyzji w zakresie zarządzania środkami produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie 

górniczym. Przyjęto, że projektowany system komputerowy zarządzania środkami produkcji winien 
realizować wszystkie dotychczas realizowane funkcje wykonywane najczęściej ręcznie lub przy 
pomocy niezależnych aplikacji komputerowych. 

Rozproszone dane funkcjonujące obecnie w kopalniach węgla kamiennego lub wielozakładowych 
przedsiębiorstwach górniczych łączących szereg kopalń (takich jak Kompania Węglowa, Katowicki 
Holding Węglowy lub Jastrzębska Spółka Węglowa) i powielane w różnorodny sposób generują 
zwiększone nakłady pracy nad ich wytworzeniem, udostępnianiem oraz przetwarzaniem. Istnieje 
zagrożenie zniszczenia przez pomyłkę, zagubienia, czy też wielokrotnego wprowadzania w różnej 
postaci tych samych danych. W przypadku wielu osób wprowadzających dane występuje brakjedno
znacznej odpowiedzialności personalnej za rodzaj i wartości krążących w dokumentach danych. 

Projektowany system winien zapewnić bezpieczny dostęp do danych z każdego miejsca pracy 
w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym oraz jednoznaczność wprowadzania danych 
do systemu (eliminacja redundancji danych). System ten winien wykorzystywać jednolitą bazę da
nych zawierającą wszystkie niezbędne informacje oraz składać się z szeregu aplikacji dostępowych 
do bazy realizujących różnorodne zadania czy funkcje na szczeblu poszczególnych kopalń czy też 
wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Aplikacje te winny umożliwiać realizowanie dzia
łań występujących na różnych szczeblach zarządzania środkami produkcji w kopalniach. Przepro
wadzona analiza działań i funkcj i realizowanych w górnictwie przez działy zajmujące się obsługą 
środków produkcji pozwoliła na wydzielenie podstawowych grup działań realizowanych w przed
siębiorstwie górniczym, a mianowicie dotyczących: 
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• rejestracji środków produkcji, 
• planowania środków produkcji, 
• kontroli wykorzystania środków produkcji. 
Koncepcja baz danych projektowanego systemu została przedstawiona na rys. l. 

}lJi..aczenia: 
U -Baza danych D -System zewnętrzny 

Rys. l. Schemat baz danych proponowanego systemu zarządzania środkami produkcji 
Źródło: opracowanie własne 
Figure l. Scheme o f the data bases for the proposed system for management of the means o f production 

2. REJESTRACJA ŚRODKÓW PRODUKCJI 

Mówiąc o rejestracji środków produkcji należy rozumieć inwentaryzację zaszłości. Informacje 
o posiadanym sprzęcie odnotowywane są w kopalniach najczęściej w wersji elektronicznej w stoso
wanych w kopalniach programach księgowych, natomiast informacje rejestrowane np. w Karcie 
Maszyny czy też Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) występują wyłącznie w postaci do
kumentów pisanych na papierze. Różnorodność stosowanych programów księgujących wymagają 
zastosowania następującego rozwiązania: 

a. baza danych dotycząca środków produkcji (na rys. l oznaczona jako baza SP) winna być 
jedna dla całego przedsiębiorstwa górniczego, niezależna od stosowanych w kopalniach 
programów księgujących, 

b. wszystkie dane dotyczące sprzętu, jego lokalizacji i pracy, a mianowicie: dane techniczne, 
księgowe, zmiany miejsca pracy, awarie (przerwy w pracy) winny być odnotowywane 
w bazie danych środków produkcji , 

c. w wyróżnionych sytuacjach takich jak zakup sprzętu, modernizacja, likwidacja, czyli wyma
gających odnotowania w księgowości, niezbędne dane po wprowadzeniu do bazy środków 
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produkcji byłyby jedynie kopiowane do funkcjonujących programów ks ięgujących poszcze
gólnych kopalń. 

Ten sposób podejścia do rejestracji majątku trwałego zapewnia spójność bazy danych całego 
przedsiębiorstwa górniczego z zachowaniem istniejących programów księgujących. 

3. PLANOWANIE ŚRODKÓW PRODUKCJI 

Planowanie środków produkcji dotyczy przyszłości w odniesieniu do: 
miejsca pracy, 

- utrzymania sprzętu w stanie sprawności (naprawy), 
- wymiany na nowy po jego zużyciu. 
W górnictwie węgla kamiennego problem lokalizacji (miejsca pracy) środków trwałych nabiera 

szczególnego znaczenia ze względu na zmieniające się w trakcie realizacji procesu produkcyjnego 
położenie przodków górniczych oraz zmieniające się w czasie drogi transportu przy przemieszcza
niu środków produkcji na nowe miejsce pracy. W istniejących systemach informatycznych doty
czących zarządzania a opracowywanych dla zakładów pracy o stałej lokalizacji miejsc pracy, prob
lem ten nie występuje, natomiast w górnictwie ma ogromne znaczenie dla podniesienia efektyw
ności wykorzystania posiadanego sprzętu. Stąd problem planowania frontu górniczego, tzn. miejsc 
pracy środków produkcji, ma w górnictwie znaczenie podstawowe. 

3. I. Flanowanie frontu górniczego 

Punktem wyjścia do planowania wykorzystania sprzętu jest plan robót górniczych (lokalizacja pra
cującego sprzętu). Sporządzany dotychczas w wielu kopalniach plan robót górniczych, najczęśc iej 

w postaci arkusza Excel, nie odpowiada wymaganiom budowy systemu klasy ERP. 
Planowane do wykonania wyrobiska górnicze winny być zlokalizowane na cyfrowych mapach 

złożowych poszczególnych kopalń. Mapy te winny stanowić dane zawarte w jednolitej bazie danych 
złoża przedsiębiorstwa górniczego, dostępne poprzez sieciowe aplikacje w Działach Przygotowania 
Produkcji poszczególnych kopalń . Istniejące i zaplanowane do wykonania wyrobiska górnicze, 
wyznaczone w postaci obiektów na tychże mapach, winny być odnotowane wraz z całą ich charak
terystyką (wymiary, warunki geologiczno-górnicze, istniejące wyposażenie, a w przypadku wyro
bisk planowanych technologia drążenia lub technologia eksploatacji i terminy realizacji) w bazie 
danych (baza PRZODKI), jako rekordy bazy danych przedsiębiorstwa. Do czasu wdrożenia cyfro
wych map złoża kopalń przewiduje się rejestracj ę istniejących i planowanych wyrobisk górniczych 
w bazie danych wraz z podaną powyżej charakterystyką, jednakże bez odniesienia do lokalizacji 
przestrzennej . 

Istniejące wyrobiska korytarzowe winny być identyfikowane poprzez nazwę i ograniczające je 
skrzyżowania. Charakterystyka planowanych do wykonania wyrobisk korytarzowych winna zawie
rać ponadto uwarunkowanie realizacji wyrobiska od wykonania innych wyrobisk oraz planowane 
docelowe wyposażenie w sprzęt techniczny. W oparciu o powyższe dane powinna istnieć możli
wość przedstawienia wyrobisk korytarzowych w postaci modelu sieciowego, zarówno dla wyro
bisk istniejących oraz wyrobisk planowanych do realizacj i. W odniesieniu do wyrobisk planowa
nych (w oparciu o powiązania wyrobisk, ich długości, przyjęte postępy drążenia i terminy rozpo
częcia drążenia) winna istnieć możliwość wykreślenia harmonogramu tych robót. 

Sieć istniejących wyrobisk korytarzowych winna umożliwić wyznaczenie dróg transportu maszyn 
i urządzeń pomiędzy przodkami oraz pomiędzy przodkami i podszybiem. 

Wyrobiska eksploatacyjne winny być identyfikowane poprzez nazwę i ograniczające je wyro
biska korytarzowe. Charakterystyka wyrobisk eksploatacyjnych winna zawierać dane dotyczące 
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zrealizowanego postępu od umchomienia przodka, planowany wybieg przodka, istniejące (a w przy
padku wyrobisk planowanych przewidywane) wyposażenie w sprzęt oraz w przypadku wyrobisk 
planowanych informacja, po zakończeniu którego przodka dany przodek będzie eksploatowany. 
W odniesieniu do wyrobisk planowanych w oparciu o powiązania wyrobisk, ich wybiegi i przyjęte 
postępy eksploatacji winna istnieć możliwość wykreślenia harmonogramu tych robót. 

W oparciu o charakterystyki i harmonogramy prowadzenia planowanych wyrobisk eksploatacyj
nych jak i korytarzowych, zawarte w bazie danych (HRG), winna istnieć możliwość wyznaczenia 
planu wydobycia węgla oraz kamienia w danej kopalni oraz w całym przedsiębiorstwie górniczym. 

System winien umożliwiać tworzenie wariantów harmonogramów drążenia wyrobisk korytarzo
wych i eksploatacyjnych oraz porównywanie tych wariantów. Z chwilą zatwierdzenia przez kierow
nictwo kopalni oraz przedsiębiorstwa najkorzystniejszego harmonogramu, pozostałe warianty pla
nu winny być usuwane, a zatwierdzony plan robót górniczych winien stać się planem bazowym. 
W miarę upływającego czasu informacje o postępach wykonanych wyrobisk winny być nanoszone 
na plan tworząc dmgą, bieżącą, korygowaną nadążnie wersję planu, którą będzie można porównać 
z planem bazowym. Przy podjęciu prac nad opracowywaniem nowego planu robót górniczych 
(np. po upływie roku) niezrealizowana część robót z planu bieżącego wchodziłaby jako punkt wyj
ścia do nowo opracowywanego planu. 

3.2. Dysponowanie środkami produkcji 

Wiedza o stanie posiadania środków produkcji jest niezbędna dla prawidłowej gospodarki sprzętem. 
Zastosowanie systemu winno umożliwić generowanie wymaganych zestawień sprzętu wg stanu 
bieżącego i w wybranych przedziałach czasu (zarówno co do przyszłości jak i przeszłości). 

Najistotniejszym zadaniem, jakie tu należy wymienić jest opracowanie planu rozdysponowania 
sprzętu w okresie planistycznym. 

Plan robót górniczych jest tutaj punktem wyjścia i do niego należy tak dobierać maszyny i urzą
dzenia, by zapewnić prawidłowąjego realizację. Opracowywany system winien jak najszerzej 
wspomagać pracę jego użytkowników . Rozdysponowywanie maszyn i urządzeń winno bazować 
na wariantach wyposażenia przodków. Z tego też względu wydaje się niezbędnym posiadanie bazy 
danych zawierającej, dla określonych wymiarów przodków zarówno eksploatacyjnych jak i koryta
rzowych, warianty wyposażenia możliwe do zastosowania w takich wyrobiskach (baza TWP). 

W przypadku konkretnego przodka osoba przydzielająca sprzęt miałaby podpowiedź w postaci 
wariantów jego wyposażenia. System winien również wyróżniać (poprzez np. odpowiednie kolory) 
sprzęt będący na stanie kopalni lub wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego i w danym 
przedziale czasu jeszcze nierozdysponowany (do innych przodków). W przypadku sekcji obudowy 
zmechanizowanej system winien, po wyznaczeniu w oparciu o dane przodka U ego wymiary po
przeczne, długość, wybieg, postęp dobowy, czas eksploatacji, warunki górniczo-geologiczne), nie
zbędne wskaźniki (np. A W), zaproponować zestaw (z podaniem numerów inwentarzowych) sekcji 
obudowy spełniających przez cały planowany okres eksploatacji warunki ich dopuszczenia do ru
chu. Po przyjęciu wyposażenia przodka system winien generować potrzebę dokonania przeglądu 
bądź remontu sprzętu po zakończeniu eksploatacji przodka. Rozdysponowany sprzęt winien zostać 
odnotowany w bazie danych (HRS) zawierającej harmonogram rozdysponowania sprzętu (terminy 
zajętości i lokalizację- nr przodka). 

Aplikacja dostępowa do systemu obsługująca rozdysponowywanie sprzętu winna umożliwiać 
z jednej strony ciągłą wizualizację (z uwzględnieniem osi czasu) przodków górniczych i przydzie
lonego do nich sprzętu (np. na wzór dotychczas stosowanych na wielu kopalniach wykresów), 
z drugiej zaś umożliwiać podgląd i wybór dostępnych zestawów maszyn, a nawet poszczególnych 
ich egzemplarzy. 

W pierwszym etapie wdrażania systemu zakłada się ręczne opracowywanie harmonogramów 
rozdysponowywania sprzętu na poszczególnych kopalniach przedsiębiorstwa górniczego, a ewentu-
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alne przerzuty sprzętu pomiędzy kopalniami uzgadniane byłyby pomiędzy pracownikami opraco
wującymi te harmonogramy na kopalniach. Istotną zaletą zastosowania takiego rozwiązania, poza 
uproszczeniem prac, byłaby możliwość wyboru niezbędnego sprzętu nie tylko w ramach własnej 
kopalni , ale także widoczność wolnego i niezagospodarowanego sprzętu na innych kopalniach 
przedsiębiorstwa, który po uzgodnieniach można byłoby wykorzystać z większą efektywnością 
na danej kopalni . 

Po pozytywnym wdrożeniu systemu proponuje się stopniowe przechodzenie z ręcznego przy
dzielania sprzętu do wersji wyznaczającej propozycje.rozdysponowania sprzętu do poszczególnych 
miejsc pracy w oparciu o metody matematyczne i przyjęte kryteria na szczeblu poszczególnych 
kopalń, a w przypadku braku możliwości dokonania wyboru na kopalni rozdział ten byłby realizo
wany na szczeblu wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Propozycje te wymagałyby 
zatwierdzenia lub byłyby modyfikowane przez pracowników obsługujących tę aplikację. 

Zastosowanie wersji zcentralizowanej aplikacji dokonującej rozdziału sprzętu na szczeblu 
wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego w oparciu o przyjęte kryteria i metody matema
tyczne winno być wdrażane po uzyskaniu pozytywnych wyników etapów poprzednich. 

Zarówno ręczne jak i automatyczne rozdysponowywanie sprzętu nie zawsze umożliwi wyko
rzystanie istniejącego sprzętu na kopalni czy też w przedsiębiorstwie. Brakuj ący, a niezbędny 
dla poszczególnych przodków sprzęt winien być wprowadzony do harmonogramu rozdysponowa
nia (baza HRS) i równocześnie odnotowany w bazie (PI) obsługującej plany inwestycyjne z odno
towaniem terminu, w jakim sprzęt ten będzie zaangażowany do celów produkcyjnych. 

System winien umożliwiać wariantowe opracowywanie harmonogramów rozdysponowania 
sprzętu z bieżącą rejestracją poszczególnych wariantów. Z chwilą zatwierdzenia jednego z nich 
wariant ten stawałby się planem bazowym, a wszystkie niezatwierdzone warianty ulegałyby likwi
dacji. Planem bieżącym byłaby kopia planu bazowego. Plan bieżący winien być aktualizowany 
w miarę upływającego czasu. Odnotowywane winny być wszystkie zmiany co do terminów prze
mieszczeń sprzętu jak również zmiany wynikające z modyfikacji harmonogramu robót górniczych, 
W tym ostatnim przypadku koniecznym może być modyfikacja planu rozdysponowania sprzętu, 
nadążająca za zmianami w prowadzeniu przodków górniczych. 

Przy kolejnym opracowywaniu planów, zaktualizowany plan bieżący byłby podstawą do opra
cowania harmonogramów na kolejny okres planistyczny. 

Analogicznie do obecnie stosowanej formy opracowywania planu rozdysponowywania maszyn 
i urządzeń, sporządzanie tego planu winno być realizowane w bieżącym kontakcie z Działami 
Przygotowania Produkcji kopalń opracowującymi plany robót górniczych. 

3.3. Planowanie remontów środków produkcji 

Przedsiębiorstwo górnicze winno rejestrować informacje o zrealizowanych przez firmy zewnętrzne 
remontach sprzętu dla celów analizy gospodarki remontowej , analizy kosztów remontów oraz dla 
potrzeb wyboru kontrahenta odnośnie przyszłych zleceń remontowych. 

Każdy sprzęt (maszyna) znajdująca się na stanie przedsiębiorstwa lub kopalni, oprócz charakte
rystyki określającej jej stan i opisujący przeszłość, winien posiadać w bazie danych (SP) informa
cje o terminach planowanych remontów, ich rodzaju, kosztach itp. Rejestracja tych danych w bazie 
będzie podstawą do wygenerowania planu remontów (PR) sprzętu i urządzeń dla kopalni lub też 
przedsiębiorstwa górniczego w założonym przedziale czasu z podaniem planowanych kosztów. 
Wygenerowany plan remontów środków produkcji będzie weryfikowany odnośnie zakresu plano
wanych remontów, ich kosztów i terminów na szczeblu kopalni jak też przedsiębiorstwa. 

Po zatwierdzeniu, plan remontów środków produkcji winien być odnotowany w bazie danych 
planów remontów jako plan bazowy, natomiast plan bieżący będzie jego kopią. W miarę realizacj i 
planowanych zadań nadążnie winno się aktualizować bieżący plan remontów o wykonane prace 
oraz dokonywać korekt terminów przyszłych remontów sprzętu. Równocześnie z aktualizacją p la-
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nu bieżącego winny być odnotowywane w bazie zrealizowanych remontów informacje o ich rze
czywistych kosztach i podmiotach je realizujących. 

3.4. Flanowanie inwes(vcji w zakresie środków produkcji 

Przedsiębiorstwo górnicze winno rejestrować informacje o zrealizowanych zakupach sprzętu 
lub warunkach jego dzierżawy lub leasingu dla celów analizy działalności inwestycyjnej oraz dla 
potrzeb wyboru kontrahenta odnośnie przyszłych zakupów lub dzierżawy sprzętu. 

Każdy sprzęt (maszyna) znajdująca się na stanie przedsiębiorstwa lub kopalni winien posiadać 
informację o dacie planowanej likwidacji. Dane te umożliwią wygenerowanie planu zakupów 
odtworzeniowych środków produkcji. Potrzeby nabycia nowego sprzętu będą również wynikać 
z planów rozdysponowania sprzętu. Informacje te winny być rejestrowane w bazie planów inwe
stycyjnych (PI). 

Oprócz nabycia nowego sprzętu w formie zakupu niezbędnym jest umożliwienie wprowadzenia 
do planu potrzeby pozyskania sprzętu w innej formie z podaniem tej formy (dzierżawa, leasing, itp.). 

Z chwilą realizacji zakupu sprzętu lub nabycia go w innej formie sprzęt jest przenoszony do ba
zy środków produkcji z pozostawieniem informacji o sposobie i warunkach realizacji transakcji. 
Baza danych zrealizowanych inwestycji (ZI) będzie służyła pomocą przy planowaniu kolejnych 
zakupów umożliwiając przeprowadzanie analiz porównawczych i negocjowanie warunków zakupu 
sprzętu. 

Plan inwestycji, podobnie jak plan remontów winien być sporządzany na szczeblu poszczegól
nych kopalń (oddziałów), a następnie dla całego przedsiębiorstwa górniczego. System winien umoż
liwiać rejestrowanie szeregu wariantów planu, z których po zatwierdzeniu pozostanie zaakceptowa
ny do realizacji plan bazowy. W miarę realizacji inwestycji plan winien ulegać aktualizacji poprzez 
wprowadzanie informacji o zadaniach zrealizowanych, usuniętych z planu oraz o korektach. Kolej
na wersja planu winna być kontynuacjąplanu poprzedniego w części niezrealizowanej. 

4. KONTROLA ŚRODKÓW PRODUKCJI 

Prawidłowa gospodarka sprzętem wymaga sprawnie działającej służby nadzoru i kontroli. Sprawna 
realizacja funkcji kontrolnych wymaga posiadania właściwych narzędzi do oceny zasadności opra
cowywanych planów zagospodarowania sprzętu, jak również prawidłowej realizacji tych planów. 
Sprawne narzędzia winien dostarczyć projektowany system zarządzania środkami produkcji. Posia
danie wspólnej bazy danych obejmujących całość środków produkcji przedsiębiorstwa górniczego 
pozwala na sporządzanie analiz dotyczących: 

stanu posiadanych środków produkcji w rozbiciu na środki będące w danej chwili w użyciu, 
w remontach oraz niewykorzystywane, 
poprawności sporządzania: 

• harmonogramów robót górniczych, 
• harmonogramów rozdysponowania maszyn i urządzeń, 
• planów remontów, 
• planów inwestycji, 
prawidłowej realizacji: 
• harmonogramu robót górniczych, 
• harmonogramu rozdysponowania sprzętu, 
• planów remontów, 
• planów inwestycji, 
kosztu pracy sprzętu, 
historii użytkowania wybranych maszyn i urządzeń i ich lokalizacji. 
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Realizacja funkcj i kontrolnych winna być możliwa zarówno na poziomie poszczególnych ko
palń jak również całego przedsiębiorstwa górniczego. Możliwość podglądu na bieżąco sporządza
nych harmonogramów robót górniczych i rozdysponowania sprzętu na poziomie przedsiębiorstwa 
znacząco może przyspieszyć proces ich zatwierdzania. Analogicznie wygląda sprawa zatwierdza
nia na szczeblu przedsiębiorstwa planów inwestycji i remontów. 

PODSUMOW ANIE 

Właściwe zarządzanie majątkiem trwałym ma zasadniczy wpływ na wynik z działalności gospodar
czej przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na ogromny kapitał zaangażowany w zakup lub wy
tworzenie środków trwałych problem właściwego ich wykorzystania nabiera szczególnego znacze
nia. Zwłaszcza produkcyjne środki trwałe, podlegające przemieszczeniom, powinny być we właści
wy sposób wykorzystane, aby nie generowały zbędnych kosztów, wynikających z braku możliwoś
ci ich pełnego wykorzystania. Niepełne wykorzystanie środków produkcji to wyższy koszt przypada
jący na jednostkę wydobywanego węgla . Często w praktyce górniczej może występować sytuacja, 
gdy na skutek wybrania części złoża o określonych parametrach geometrycznych i fizyko-mechanicz
nych w danej kopalni pewne elementy wyposażenia technicznego stają się na jakiś czas zbędne, 
a mogą być w tym samym czasie wykorzystane w innej kopalni. Optymalizacja zarządzania środ
kami produkcji w ramach wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego powinna skutkować 
takim przemieszczaniem środków produkcji pomiędzy kopalniami, które ukierunkowane jest na 
maksymalizację jego produktywności i ekonomicznej efektywności . Szczególnie ważne jest, aby 
posiadane przez przedsiębiorstwo górnicze wysokowydajne kompleksy ścianowe, o dużych kosz
tach utrzymania, były wykorzystywane w maksymalnie produktywny i efektywny ekonomicznie 
sposób. Celem tych działań powinny być nie tyle interesy i wyniki poszczególnych kopalń, ale wy
nik przedsiębiorstwa górniczego jako całości. 

Gospodarka posiadanymi produkcyjnymi środkam i trwałymi w wie lozakładowym przedsię

biorstwie górniczym może być wspierana techniką komputerową, której aktualny poziom rozwoju 
umożliwia opracowanie systemu infmmatycznego dla potrzeb optymalizacji w obszarze zarządza
nia tymi środkami. W pracy przedstawiono w ogólnym zarysie koncepcję budowy komputerowego 
systemu zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego, opracowaną w ramach 
projektu rozwojowego realizowanego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy 
rozwojowy nr R09 003 03. 
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Idea o f a Computer System for the Management 
ofthe Mining Company's Means ofProduction 

ABSTRACT: The coal mining sector uses vast resources and the efficient management of these 
resources is a major determinant of coal production efficiency. The paper presents an idea of com
puter system supporting the decision-making in the field of management of the company's means 
of production. The conditions are defined that the system ought to satisfy, with the main focus on 
the supporting o f mining operations planning as the distribution and location o f the means o f pro
duction 
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System Monitorowania i Raportowania Procesów Produkcyjnych 
w Kopalniach Węgla Kamiennego - SZYK2/MRPP 

Mariusz Bryk 
COJG S.A w Katowicach 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono charakterystykę funkcjonalną Systemu SZYK2/MRPP, 
zakres gromadzonych danych, sposób ich prezentowania, rodzaj oferowanych zestawień i analiz. 

SŁOWA KLUCZOWE: monitorowanie procesu produkcji, rozliczanie robót górniczych, dyspozy
tornia kopalniana, BHP, analiza awarii i awaryjności maszyn i urządzeń. 

l. WPROW ADZENIE 

W kopalniach węgla kamiennego brak jest jednolitego systemu zbierania danych dotyczących pro
cesów produkcji gromadzonych w dyspozytorniach, działach mierniczo-geologicznych (odbiory 
robót górniczych), działach BHP (wypadkowość) oraz danych dotyczących awaryjności maszyn 
i urządzeń. Dane zbierane w dyspozytorni kopalnianej przekazywane są kierownictwu kopalni naj
częściej w postaci arkuszy wypełnianych ręcznie lub w postaci wydruków komputerowych z pro
gramów MS Excel, MS Word itp. Sposób i zakres prezentowania tych danychjest w zasadzie indy
widualny i unikalny dla każdej kopani. Raporty dobowe przekazywane są z kopalń do jednostek 
nadrzędnych (centra wydobywcze i spółki węglowe) w formie elektronicznej, najczęściej w postaci 
arkusza MS Excel. Dane do tych raportów są wpisywane "ręcznie" przez odpowiednie służby ko
palniane. 

Aby wyeliminować tą niedoskonałość dla większości kopali'1 węgla kamiennego wdrożone 
zostały różne wersje rozwiązań systemów dyspozytorskich. Jednym z tych systemów jest dość 
powszechnie stosowany na kopalniach system ZEFIR [l], wspomagający służby dyspozytorskie 
kopalń. Brak jest natomiast kompleksowego systemu, który obok zagadnień dyspozytorskich, 
realizowałby również funkcje dotyczące monitorowania procesu produkcyjnego kopalni. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązań systemu SZYK2/MRPP możliwe jest nie tylko wspomaganie 
służb dyspozytorskich kopalń, ale również bieżące raportowanie procesu produkcji w jednolitej 
postaci i pełnym zakresie, bez konieczności stosowania innych narządzi i powtórnego wpisywania 
danych [2]. 

2. ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU SZYK2/MRPP 

System SZYK2/MRPP jest integralną częścią Kompleksowego Systemu Wspomagającego Zarzą
dzanie Przedsiębiorstwem- system SZYK, autorstwa COIG S.A.[3]. System SZYK2/MRPP po
wiązany jest ściśle z następującymi modułami innych systemów dziedzinowych, wchodzących 
w skład systemu SZYK2: 
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);- Harmonogramowanie produkcji (SZYK2/HPR); 
~ Moduł Zarządzania Zadaniami (SZYK2/MZZ); 
r Moduł Zarządzania Środkami Produkcji (SZYK2/MASZYNY 2); 
> Rejestracja Czasu Pracy (SZYK/RCP); 
> Kartoteka Strukturalna Obiektów (SZYK2/KS0-2). 

System SZYK2/MRPP może być użytkowany w wersji dla pojedynczej kopalni w strukturze 
jedno lub wieJo ruchowej , albo w wersji dla spółek węglowych. System dostępny jest poprzez 
przeglądarkę internetową na platformie Cytrix. Użytkownicy systemu SZY2/MRPP, w zależności 
od nadanych im uprawnień przez Administratora Systemu, mają dostęp do odpowiednio dobranych 
funkcji realizowanych przez ten system. Na rysunku l przedstawiony został obraz okna systemu 
SZYK2/MRPP w zakresie uprawniel'l użytkownika systemu. 

Użytkownicy systemu DYSPOZVTQR l 
Lp Nazwa użytkowni~a l 

]:lowt uzvtkown1k l 
fowrót 

Rys. l. Okno systemu SZYK2/MRPP dotyczące uprawnień użytkownika systemu 
Figure l. SZYK2/MRPP System-user priviliges window 

System SZYK2/MRPP zbudowany został z następujących modułów: 
> moduł Dyspozytor; 
> moduł Awarie; 
> moduł BHP; 
> modułTMG. 

2.1. A1odul1Jyspozytor 

Moduł Dyspozytor realizuje następujące funkcje: 
l. Bieżące monitorowanie procesów produkcji i pomocniczych, do których można zaliczyć 

między innymi: 
> ściany- wydobycie [tony/zmianę], postęp [metry/zmianę], ilość zatrudnionych pracow

ników "na węglu" i ogółem, z wyszczególnieniem osób dozoru, cykle jazdy kombajnu 
oraz przekładki; 

> roboty przygotowawcze- wydobycie [tony/zmianę], postęp [metry/zmianę], ilość za
trudnionych pracowników z wyszczególnieniem osób dozoru; 

> zbrojenie ścian- ilość sekcji i rynien uzbrojonych w ciągu zmiany, zatrudnienie z wy
szczególnieniem osób dozoru; 

> likwidacja ścian - ilość sekcji i rynien zlikwidowanych w ciągu zmiany, zatrudnienie 
z wyszczególnieniem osób dozoru, 

> inne roboty (np. przebudowy, pobierki itp.)- ilość metrów w trakcie zmiany, zatrudnie
nie, wydajność, 

);- szyby- ilość skipów oraz ton wyciągniętego urobku w ciągu każdej godziny, 
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>- zbiomiki- ilość urobku w zbiomikach na koniec zmiany, 
>- podsadzka, 
>- gospodarka pyłami dymnicowymi, 
>- rejestracja robót strzałowych, 
:l> rejestracja prac spawalniczych. 

2. Ewidencję zatrudnienia pracowników w rozbiciu na strukturę zatrudnienia oraz wykonywa-
ne prace. 

3. Ewidencję prac wykonywanych przez zastępy ratowników. 
4. Ewidencję awarii i przestojów związanych z zagrożeniami naturalnymi. 
5. Ewidencję ~azdów dozom wyższego. 
6. Prowadzenie kalendarza z inicjowaniem kolejnych dni uwzględniających stan prac wydo

bywczych. 
7. Emisję raportów stanów bieżących prac przygotowawczych, wydobywczych, zabezpiecza-

jących, likwidacyjnych i innych. 
8. Emisję zestawień sumarycznych za wybrany okres różnych etapów prac. 
9. Tworzenie wykresów graficznych obrazujących cykle pracy ścian . 

10. Emisję dziennych raportów dyspozytorskich dla kierownictwa kopalni. 
II. Emisję dziennych raportów dyspozytorskich dla jednostki nadrzędnej (zarząd spółki węglo

wej). 

2.2. Moduł Awarie 

Moduł Awarie realizuje następujące funkcje: 
l. Kompletowanie danych dotyczących awarii wpisywanych w module "Dyspozytor". 
2. "Opisywanie'' awarii i przestojów w postaci definiowanej przez użytkownika. 
3. Hierarchiczną stmkturę awarii umożliwiającą efektywną analizę przyczyn awarii. 
Na rysunku 2 pokazany został obraz okna systemu SZYK2/MRPP zawierający przykład hierar

chicznej stmktury awarii. 
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Rvs. 2. Okno systemu SZYK2/MRPP z przykładem hierarchicznej struktury awarii 
Figure 2. SZYK2/MRPP - System - hierarcical structure representation of machine damage 
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4. Rejestrację uszkodzeń maszyn i urządzeń będących przyczyną awarii (dane te służą w mo
dule SZYK2/Maszyny do analiz awaryjności poszczególnych maszyn i urządzeń oraz ich 
zespołów, podzespołów, części itd.). 

5. Analizowanie awarii według następujących kryteriów: 
).> okresu, w którym nastąpiła awaria (od- do), 
).> rodzajów awarii (górnicza, elektryczna, mechaniczna, hydrauliczna, wentylacyjna itd.), 
).> czasu trwania awarii, 
).> rejonu, w którym nastąpiła awaria, 
).> oddziału prowadzącego roboty w rejonie, w którym nastąpiła awaria, 
).> oddziału ponoszącego winę za zaistniałą awarię, 
).> wybranych elementów hierarchicznej struktury podanej w punkcie 3. 

6. Graficzne analizy awarii w postaci dwu - i trójwymiarowych wykresów przedstawiających 
wielkość dziennego wydobycia, ilość awarii i czas trwania awarii w ujęc iu dziennym, ty
godniowym oraz miesięcznym. 

Na rysunku 3, 4 i 5 pokazane zostały przykłady graficznej analizy awarii. 
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Rys. 3. Przykład kwartalnej analizy graficznej awarii w przekroju poszczególnych miesięcy 
Figure 3. Example of quarter year graphical analysis ofmachine damage through each month 
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e cnda: 

Ilość awarii 
Czas trwania awarii 
Wielkość wydobycia 

Rys. 4. Przykład analizy graficznej awarii za dowolnie wybrany okres 
Figure 4. Example o f graphical analysis of machin e damage for any selected time period 
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Rys. 5. Przykład analizy graficznej awarii za dowolnie wybrany okres w postaci trójwymiarowego wykresu 
Figure 5. Example o f graphical analysis o f machine damage for any selected time period in 3 D representation 
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2.3. Modul BHP 

Moduł BHP wspomaga prowadzenie dokumentacji działu BHP w zakresie objazdów rejonów 
przez pracowników tego działu, ewidencjonowanie zaistniałych zdarzeń i wypadków w kopalni 
oraz generowanie odpowiednich zestawień, raportów i analiz. 

2.4. Moduł TMG (Dział Górniczo-Geologiczny) 

Moduł TMG wspomaga pracę Działu Górniczo-Geologicznego na kopalni i służy do wprowa
dzania danych uzyskanych w wyniku odbioru robót górniczych (pomiarów postępu przodków 
i ścian). Dane te są następnie wykorzystywane do analiz porównawczych z danymi wprowadzo
nymi z raportów zmianowych oraz są przekazywane do Systemu Harmonogramowania Produkcji 
SZY2/HPR. 

3. STAN WDROŻEŃ SYSTEMU SZYK2/MRPP 

System SZYK2/MRPP został wdrożony i jest eksploatowany w KWK Sośnica-Makoszowy 
w modelu dwu-ruchowym oraz w kopalniach: Bielszlowice, Bobrek-Centrum, Halemba-Wirek, 
Pokój i ZG Piekary, należących do Centrum Wydobywczego Północ w Bytomiu, gdzie jest użyt
kowany w modelu spółki węglowej. W roku 2008 przewidywane są kolejne wdrożenia systemu 
SZYK2/MRPP w kopalniach należących do Kompanii Węglowej S.A. 

WNIOSKI 

l. Dotychczasowe doświadczenia uzyskane z wdrożenia rozwiązań systemu SZYK2/MRPP 
w kopalniach węgla kamiennego wskazują na dość liczne źródła efektów wynikające 
z praktycznych zastosowań tego systemu. 

2. Wdrożenie systemu SZYK2/MRPP w znacznym stopniu usprawnia tok prac związanych 
ze zbieraniem podstawowych danych dotyczących ruchu zakładu górniczego, usprawnia 
i ujednolica raporty (zmianowe, dzienne, okresowe) przekazywane kierownictwu kopalni 
i jednostkom nadrzędnym. 
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Monitoring and Reporting System for Production 
o f Co al Min es - SZYK2/MRPP 

ABSTRACT: In this article we've presented the functional characteristics of the SZYK.2/MRRP 
system, prócedures for data acquisition and presentation, offered reports, tables and analysis. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono świadczone przez COIG S.A. różne formy oraz za
kres usług outsourcingowych IT opartych o utworzone nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych 
COIG S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: outsourcing IT, przetwarzanie danych, centra obliczeniowe 

l.WPROWADZENIE 

W praktyce działalności przedsiębiorstw, które coraz częściej korzystają z usług obcych firm 
w realizacji niektórych zadań z zakresu swej działalności, można się spotkać z różnymi formami 
usług outsourcingowych. Niektóre z tych przedsiębiorstw usługi outsourcingowe traktująjako 
pewnego rodzaju metodę realizacji procesów pomocniczych wykonywanych przez firmy obce, za
pewniając tym samym efektywne prowadzenie swej działalności podstawowej przedsiębiorstwa. 
Inne natomiast przedsiębiorstwa, usługi outsourcingowe traktująjako zainteresowanie dwóch firm 
w racjonalnym wyborze usług i sposobu ich realizacji, przy ograniczeniu przewidzianych na ten 
cel wydatków [l], [2]. 

Ush1gi outsourcingowe mogą przybierać różną skalę i mogą dotyczyć różnych form ich świad
czenia. Są usługi outsourcingowe w zakresie wykonywania przez firmę obcą obsługi rutynowych 
czynności dotyczących działalności pomocniczej jak prowadzenie rachunkowości i finansów, pro
wadzenie całokształtu prac dotyczących obliczania wynagrodzeń wraz ze sporządzaniem listy płac 
oraz obecnie, coraz częściej spotykane, zlecanie prowadzenia marketingu firmy. Bardzo często 11\J

zywa się tę formę usług outsourcingiem procesów biznesowych. Natomiast najbardziej rozpow
szechnionym jest aktualnie outsourcing usług informatycznych !T. 

2. FORMY USŁUG OUTSOURCINGOWYCH IT 

Outsourcing IT może być realizowany w różnym zakresie i w różnych formach. Do najczęściej 
występujących form ushtg outsourcingowych IT należą [3]: 
• outsourcing platform IT- dotyczący coraz powszechniejszej formy udostępniania zasobów 

sprzętowych zlokalizowanych w centrach obliczeniowych, jak też zasobów sprzętowych włą
czonych do sieci LAN klienta i obejmujący: zarządzanie sprzętem i osprzętem komputerowym, 
oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem motora bazy danych i narzędziowym, za
pewnienie bezpieczeństwa, serwis sprzętu, usuwanie skutków awarii sprzętu; 
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• outsourcing aplikacji - dotyczący udostępnianiu aplikacji w modelu ASP: poprzez sieć - opro
gramowanie aplikacyjne i zasoby danych użytkownika posadowione są na komputerach w cen
trach obliczeniowych, lub poprzez dzierżawę oprogramowania aplikacyjnego wraz ze środo
wiskiem koniecznym do jego poprawnego funkcjonowania; 
Outsourcing aplikacji polega również na zarządzaniu aplikacjami, rozumianemu jako np. usługi 
nadzoru technologicznego sprawowanego przez zespół wdrożeniowy oprogramowania aplika
cyjnego oraz na serwisie i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego; 

• outsourcing procesów pomocniczych- dotyczący głównie usług obliczeniowych w zakresie 
obliczania wynagrodzeń, prowadzenia rachunkowości firmy, archiwizacja danych. 
Dotychczasowe doświadczenia z korzystanie z usług outsourcingowych IT wskazują, że ta for

ma usług informatycznych stwarza firmom warunki do redukcji własnych zasobów sprzętu kompu
terowego oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego, restrukturyzacji posiadanych służb 
informatycznych, przy czym realizacja usług informatycznych odbywa się głównie z wykorzysta
niem środków oraz służb specjalistycznych zleceniobiorcy tych usług tj. specjalistycznej firmy 
informatycznej. 

3. CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH COIG S.A. 

Oferowane coraz częśc i ej przez centra obliczeniowe usługi outsourcingowe IT, realizowane w opar
ciu o sieć informatyczną oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie zainstalowane w centrach 
obliczeniowych, należą do najnowocześniejszych form usług informatycznych, zapewniających 
wysokąjakość oraz bezpieczeństwo przetwarzania i gromadzenia danych. Ta nowa forma usług 
oferuje również COIG S.A., poprzez utworzone w 2004 roku Centrum Przetwarzania Danych. 

Firma COIG S.A., przy wdrożeniach swoich autorskich aplikacji, wykorzystuje światowej kla
sy technologie, takich firm jak: IBM, Oracle, Sybase, Cisco, Citrix czy Microsoft. Wszystkie autor
skie aplikacje, począwszy od obsługi Rejestru Czasu Pracy, poprzez systemy Finansowo-Księgowe, 
a skończywszy na Business Intelligence, tworzone były z myślą o wydajności, bezpieczeństwie 
i niezawodności. Dla tych rozwiązań, firma IBM dostarcza bardzo wydajną i niezawodną platfor
mę sprzętową, w skład której wchodzą serwery, macierze dyskowe, serwery kasetowe, sieci SAN. 
Jest to najwyższej jakości sprzęt, który zapewnia niezawodność wdrażanych systemów. Bezpie
czeństwo systemów outsorcingowych realizowane jest poprzez rozwiązania firm IBM, Cisco, 
Symantec i Juniper, światowych liderów tego typu rozwiązań. Począwszy od przełączników, po
przez zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy bezpiecznego dostępu VPN, rozwią

zania te zapewniają bezpieczeństwo udostępnianych aplikacji. Wszystkie systemy, czy to systemy 
bezpieczeństwa, serwery, czy macierze, konfigurowane są z myślą o zapewnieniu ciągłości pracy, 
niezawodności i wydajności . 

Czym jednak byłby sam sprzęt, bez odpowiedniego oprogramowania? W dniu dzisiejszym, 
na serwerach obsługiwanych przez COIG S.A. znajdują się potężne bazy danych, które wymagają 
odpowiedniego oprogramowania, aby móc te wszystkie dane przetworzyć. Z pomocą idą rozwiąza
nia światowej klasy finn, takich jak: Oracle i Sybase. Firmy te dostarczają oprogramowania bazo
danowego, które umożliwia przetwarzanie transakcyjne wszystkich informacji, jak również wyko
rzystywanie ich w hurtowniach danych, w aplikacjach takichjak Business Intelligence. 

Moc obliczeniową Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A zapewnia kilkadziesiąt najnow
szych serwerów wieJoprocesorowych IBM połączonych w układach klastrowych oraz serwerów 
typu BladeCenter, macierze dyskowe pracujące w architekturze SAN, umożliwiające znaczne 
skrócenie czasu przeprowadzanych operacji, nowoczesne oprogramowanie systemowe AIX, bazy 
INFORMIX, ORACLE, SYBASE, systemy teletransmisji danych zapewniające bezpośredni "styk" 
z sieciami publicznymi Internet i prywatnymi VPN, stanowiące "okno na świat" Centrum, a zara
zem zapewniające połączenia z serwerami lokalnymi i osprzętem zainstalowanym u klientów [4]. 
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Wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
usług outsourcingowych IT zapewniają: 

techniczne systemy zabezpieczeń dotyczące : ochrony p .poż. (zainstalowano m.in. stałe urzą
dzenia gaśnicze), ochrony antywłamaniowej (system alarmowy, telewizja przemysłowa); 
alternatywne systemy zasilające - zasilanie CPD odbywa się z dwóch niezależnych źródeł, 
a nad ciągłą pracą CPD czuwają systemy awaryjnego zasilania; dodatkowo całość podsystemu 
zasilania zabezpieczona jest agregatem prądotwórczym o mocy umożliwiającej nieprzerwaną 
pracę CPD; 
ciągły monitoring (obejmujący m.in.: obciążenie procesorów, zajętość pamięci, monitoring 
poszczególnych serwisów uruchomionych na każdym z serwerów oraz stan połączeń teleinfor
matycznych), zapewniający niezawodną pracę serwerów oraz urządzeń sieciowych, chroniący 
przed niepowołanym dostępem, powiadamiający o ewentualnych incydentach poprzez: e-mail 
oraz wiadomości sms; 
system monitoringu parametrów środowiskowych panujących w pomieszczeniach serwerowni, 
w tym temperatury oraz wilgotności powietrza; 
redundantne systemy klimatyzacji i wentylacji, zapewniające odpowiednie warunki mikrokli
matyczne; 
tworzone wirtualne bezpieczne strefY dla klientów usług sieciowych -stale monitorowane; 
rozwiązania realizujące autoryzację, autentykację, audyt dostępu użytkowników do urządzeń 
sieciowych, systemów i strefbezpieczeństwa (moduł AAA). 
Wszystko to gwarantuje, że świadczenie przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A 

usługi outsourcingowe IT są wysokiej jakości, zapewniając wymagane normami bezpieczeństwo 
przetwarzania i gromadzenia danych. Schemat poglądowy usytuowania Centrum Przetwarzania 
Danych w kontekście głównych klientów usług outsourcingowych IT przedstawia rys. l . 

Rys l. Schemat obsługi głównych klientów Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
Fig. 1. Outline o f service of main customers of the C P D COIG S.A. (Enterprise Apps Hosting Center) 
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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 Cenhum Przetwarzania 
Danych COIG S.A., połączonego poprzez sieć publiczną (w tym Intemet) i prywatną z serwera
mi i osprzętem zainstalowanym u użytkownika; 
udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowej serwerów zainstalowanych w Centmm Przetwa
rzania Danych COIG S.A. dla użytkowników, którzy posiadają własne oprogramowanie aplika
cyjne; 
udostępnianie infrastruktury CPD COIG SA na potrzeby klientów zewnętrznych (zapasowe 
CPD, hoteling, hosting, kolokacja) . 
Usługi outsurcingowe IT świadczone przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. związa

ne z eksploatacją oprogramowania aplikacyjnego autorstwa COIG S.A. dla sektora gómictwa wę
gla kamiennego, są realizowane w oparciu o rozwiązania Zintegrowanego Systemu Wspomagają
cego Zarządzanie Przedsiębiorstwem - system SZYK2. System ten oparty o technologię baz danych 
INFORMIX/ORACLE oraz rozwiązania sieciowe, składa się z zestawu powiązanych merytorycz
nie i technologicznie kompleksów dziedzinowych systemów informatycznych obejmujących swym 
zakresem: kompleks finansowo-księgowy i kosztowy, kompleks zatrudnieniowo-płacowy, kom
pleks logistyki materiałowej, kompleks produkcyjno-techniczny, kompleks logistyki sprzedaży wę
gla, business intelligence (data mining) . W skład systemu SZYK2 wchodzą również systemy infor
mowania kierownictwa oparte o hurtownie danych z wykorzystaniem narzędzi Business Object 
oraz portale intemetowe. System SZYK2 dzięki modułowej budowie zapewnia obsługę informa
tyczną zarówno poziomu każdego przedsiębiorstwa, jak i szczebel koncemu, grupy kapitałowej 
oraz poziom sektora górnictwa węgla kamiennego [3] . 

Realizowana nadal restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego, zmiany stmktur orga
nizacyjnych i modelu zarządzania, wywołała potrzebę przygotowania przez COIG S.A. nowych 
rozwiązań informatycznych wspomagających prace zarządów jednostek typu koncemowego. Doty
czy to m.in. opracowanych centralnych repozytoriów danych i aplikacji: Centralna Kartoteka Kon
trahentów, Centralne Rozrachunki, Raport Dobowy Wysyłki i Jakości Węgla, Centralny Rejestr 
Umów. Zastosowane w tych aplikacjach rozwiązania oparto na udostępnieniu zarządom jednostek 
koncernowych baz danych dla realizacji centralnych funkcji zarządzania, poprzez sieci WAN, 
Internet, łącza VPN, serwer bazodanowy i serwer aplikacyjny posadowione w Centmm Przetwarza
nia COIG S.A., kopalniane systemy dziedzinowe SZYK eksploatowane w Centmm i na kopalniach. 
Jest to też jedna z nowych form świadczonych przez Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A 
usług outsourcingu IT. Usługi powyższe w zakresie centralnego przetwarzania danych są realizo
wane dla Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Dla JSW S.A. 
usługi te świadczone są ze zdalnej lokalizacji na terenie KWK Zofiówka. 

Do nowych form ush1g outsourcingu IT świadczonych przez Centrum Przetwarzania Danych 
COIG S.A. należą również usługi związane z udostępnianiem portali internetowych i intraneto
wych opracowanych w COIG S.A., których architektura jest trójwarstwowa (serwer www, serwer 
aplikacyjny i serwer bazodanow) posadowiona w Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. 
Dotyczy to m.in. portali: Portal Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla e-AS, Portal Dostawcy e-LZ, 
Portal Sklep Węglowy e-SW, Portal Aukcyjny e-AIM, Portal Hurtownia Danych Statystycznych
HDS, Portal Sprawozdawczości Państwowej e-SP. 

Świadczone przez Centmm Przetwarzania Danych COIG S.A. usługi outsourcingowe IT stano
wią największy udział w przychodach osiąganych przez COIG S.A. (ok. 80% ogółu przychodów). 
Należy podkreślić, że ta forma usług outsourcingowych IT jest obecnie świadczona dla ponad 40 
użytkowników przynależnych do Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego 
S.A. oraz dla kopalni Budryk, przy czym dla części z nich łączność pomiędzy Centmm Przetwa
rzania Danych COIG S.A., a serwerami i osprzętem klienta jest zapewniona przy pomocy łączy 

322 



radiowych. Należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się znacznie zakres świad
czonych dotychczas przez Centrum Przetwarzania Danych COIG.S.A. usług outsourcingowych IT 
dla jednostek sektora górnictwa węgla kamiennego. 

W dążeniu do pozyskiwania nowych rynków zbytu dla swoich usług COIG S.A. świadczy usłu

gi outsourcingowe IT dla jednostek administracji samorządowej w zakresie wdrożonego wieJomo
dułowego Systemu KSA T oraz dla placówek służby zdrowia. Ponadto kolejnym obszarem działal
ności outsourcingowej IT realizowanej przez COIG S.A. są usługi w zakresie archiwizacji danych 
oraz przechowywania dokumentacji. 

W oparciu o uzyskane wyniki i doświadczenia, COIG S.A. doskonali stosowane formy usług 
outsourcingowych IT, dostosowując je do bieżących wymagań i potrzeb użytkowników tych usług. 
Uważa sic, że outsourcing IT jako nowa forma świadczenia usług infmmatycznych przynosi odbior
com tych usług szereg korzyści zarówno w sferze technicznej, ekonomicznej jak i organizacyjnej [5]. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

l. Wieloletnia praktyka jak i nabyte doświadczenia w zakresie usług outsourcigowych IT opar
tych o Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A. świadczonych dla jednostek sektora górnic
twa węglowego, potwierdziły praktyczność i ekonomiczną zasadność stosowania tej formy 
usług informatycznych, zarówno w przypadku COIG S.A. jako jednostki świadczącej te usługi, 
jak i w przypadku kopalń i spółek węglowych, jako odbiorców tych usług. 

2. Outasourcig IT oparty o Centrum Przetwarzania Danych jako forma świadczenia usług infor
matycznych przez COIG S.A. może znaleźć również praktyczne zastosowanie w jednostkach 
spoza sektora górnictwa węgla kamiennego. Rodzaj zastosowanego outsourcingu IT jaki jego 
zakres zależeć będzie od występujących w tychjednostkach potrzeb informatycznych, struk
tury i warunków organizacyjnych w jakich działają te jednostki oraz wielkości środków finan
sowychjakimi na ten cel będą dysponowały. 

3. Zdaniem autora niniejszego referatu, najlepsze efekty z tytułu korzystania z usług outsourcingu 
IT jak również bezpieczeństwo danych, można uzyskać poprzez oparcie usług outsourcingo
wych IT o rozwiązania bazodanowe posadowione na serwerach zainstalowanych w ośrodkach 
obliczeniowych, oprogramowanie aplikacyjne oparte o rozwiązania sieciowe z wykorzystaniem 
technologii internetowych. 
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IT Outsourcing of Services Provided by COIG S.A. 

In the paper COIG S.A. the forms ofiT outsourcing services existing provident by Data Center. 
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Weryfikacja zasobów geologicznych złoża molibdenowo
wolframowo-miedziowego w Myszkowie na bazie 
przestrzennego modelu geologicznego 

Beata Banaś, Leszek Wachelka 
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. 

STRESZCZENIE: Zasoby geologiczne złoża Mo-W-Cu w Myszkowie, po raz pierwszy zostały 
obliczone w 1993 r. metodami tradycyjnymi. W ramach opracowania "Weryfikacja zasobów złoża 
miedziowo-wolframowo-molibdenowego w Myszkowie" (2007) dokonano przeliczenia zasobów, 
na bazie przestrzennego modelu geologicznego. Model blokowy skonstruowano przy pomocy pro
gramu Surpac Vision V5.2-D z wykorzystaniem metod geostatystycznych a zasoby obliczono przy 
pomocy procedury krigingu. 

Omawiane złoże rozpoznane zostało głębokimi otworami wiertniczymi, w obrębie których stwier
dzono bogatą mineralizację Mo-W -Cu. Skomplikowana budowa złoża związana jest z paligenetycz
nym charakterem okruszcowania oraz wielostadialną, palimetaliczną mineralizacją kruszcową. 

SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, modelowanie struktury złoża, geostatystyka, magmatyzm 
i metamorfizm, złoże Mo-W-Cu, Myszków. 

l. WPROW ADZENIE 

Zasoby geologiczne złoża Mo-W -Cu w Myszkowie, po raz pierwszy zostały oszacowane w 1993 r. 
metodami tradycyjnymi, wykorzystując zmodyfikowaną metodą przekrojów. W ramach opracowa
nia "Weryfikacja zasobów złoża miedziowo-wolframowo-molibdenowego w Myszkowie", zakończo
nego w 2007, dokonano przeliczenia zasobów, na bazie przestrzennego modelu geologicznego [3]. 

Złoże Myszków cechuje się złożoną budową geologiczną oraz dużą zmiennością okruszcowania 
o charakterze paligenetycznym i wielostadialnym. Taki stan rzeczy, przy stosunkowo schematycz
nym rozpoznaniu złoża, wymagał w celu oszacowania zasobów geologicznych, zastosowania me
tod geostatystycznych z użyciem specjalistycznej procedury zwanej krigingiem. Metody geostatys
tyczne pozwalają na dokładne oszacowanie średniej wartości parametru w klasie wszystkich esty
matorów liniowych. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia kwestii modelowania struktury złoża oraz wyko
rzystania metod geostatystycznych do obliczania zasobów geologicznych na przykładzie złoża 
Mo-W-Cu w Myszkowie. 

2. STAN ROZPOZNANIA ZŁOŻA MYSZKÓW 

Złoże Mo-W-Cu Myszków położone jest w centralnej, elewacyjnej części struktury Myszkowa, zwa
nej antykliną Mrzygłodu. Zainteresowanie tymi rudami pojawiło się dopiero po II wojnie świato-
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w ej . W latach 1954-1957 odwiercono pierwsze kilka otworów wiertniczych w okolicach Mrzygło
du i Kotowic, które dostarczyły wstępnych informacji o okruszcowaniu utworów paleozoicznych. 

W latach 80-tych omawiana struktura była przedmiotem intensywnych prac poszukiwawczych 
złóż rud metali i jest tematem licznych publikacji . Obecnie złoże Myszków rozpoznane jest w kat. 
C2 siatką 3 l głębokich otworów wiertniczych. 24 z nich rozmieszczono bezpośrednio na obszarze 
złoża, wzdłuż równolegle zorientowanych linii o kierunku NE-SW. Granice poziome złoża popro
wadzono po skrajnych pozytywnych otworach: Pz-15, Pz-16, Pz-28, Pz-19, Pz-12, Pz-14, Pz-13, 
Pz-11, Pz-20, Pz-24, Pz-23, Pz-30 (rys. !). Ogółem z rdzeni wiertniczych z 24 otworów zlokalizo
wanych bezpośrednio na terenie złoża pobrano ok. 43 000 próbek o przeciętnej długości 0.5 m. 
W każdej z nich oznaczono zawartości Mo, WiCu [3]. 

Jednakże fakt, iż odległości między otworami rozpoznawczymi są na ogół większe od pozio
mego zasięgu poszczególnych, zmineralizowanych stref, nie pozwala to na określenie jednoznacz
nego obrazu budowy i formy złoża. Podstawową trudnościąjaką napotyka się przy konstruowaniu 
obrazu złoża jest dokonanie właściwej identyfikacji i korelacji stwierdzonych w otworach stref 
zmineralizowanych [l] . 

3. WARUNKI GEOLOGICZNE WYSTĘPOW ANIA ZŁOŻA 

W ujęciu regionalnym, obszar Myszkowa położony jest w obrębie środkowoeuropejskiej platformy 
paleozoicznej, na styku dwóch jednostek geologicznych: bloku małopolskiego i Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego (GZW). Bloki rozdziela strefa tektoniczna Kraków-Lubliniec, będąca częścią 
transkontynentalnej dyslokacji Kraków-Hamburg. Wzdłuż tej strefy skupia się większość stwier
dzonych w NE obrzeżeniu GZW przejawów działalności magmowej. Wzmożona aktywność prze
suwcza tej strefy w późnym karbonie doprowadziła do wielofazowych deformacjio charakterze 
fałdowo-dyslokacyjno-intruzyjnym [4]. 
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Rys. l. Usytuowanie złoża Myszków 
Figure l. Location ofthe deposit Myszków 

Złoże Myszków położone jest w centralnej, elewacyjnej części antykliny Mrzygłodu . Staropale
ozoiczne jądro tej struktury rozciągasiew kierunku NW-SE na przestrzeni około 12 km, w pasie 
szerokości 3-5 km. Składa się głównie ze zmetamorfizowanych i sfałdowanych utworów staropale-
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azoicznych kambru, ordowiku i syluru. Skały te rozcięte są licznymi intruzjami granitoidów, porfi
rów i diabazów. Piętro pokrywowe stanowią utwory mezozoiczne o miąższości 160-260 m. Okrusz
cewanie złoża związane jest głównie z ciałem granitoidowym, inruzjami porfirowymi oraz otacza
jącymi je łupkami metamorficznymi. 

Złoże Myszków ma charakter poligenetyczny. Najego okruszcewanie składa się wiele różnych 
pod względem genetycznym mineralizacji kruszcowych. Obok głównej mineralizacji molibdenowo
wolframowo-miedziowej typu sztokwerkowego występuje okruszcewanie pochodzenia osadowego, 
metamorficznego i magmowego [2]. 

4. PRZESTRZENNY MODEL GEOLOGICZNY 

Na złożoną budowę geologiczną omawianego złoża składa się m.in. skomplikowana sieć sztokwer
kowa, przejściowy charakter granic pomiędzy rudą a skałą płonną, nieostre kontury stref zminerali
zowanych czy poligenetyczna, wielofazowa mineralizacja. Warunkiem utworzenia modelu przestrzen
nego złoża jest: poprawna interpretacja warunków budowy geologicznej, struktur tektonicznych, 
korelacja stref intruzji granitoidowych i porfirowych w sąsiadujących otworach wiertniczych. 

Przestrzenny model geologiczny stwarza nowe możliwości opisu, analizy i wizualizacji danych 
geologicznych. Umożliwia przedstawienie budowy geologicznej poprzez dowolnie poprowadzone 
przekroje, zapewniając w ten sposób szybką ich weryfikację. 

4.1. Przygotowanie danych 

W celu zdefiniowania przestrzennego modelu geologicznego złoża Myszków informacje zawarte 
na kartach otworowych oraz wyniki analiz chemicznych próbek z otworów wiertniczych zgroma
dzono w relacyjnej bazie danych SQL Server. 

Dane źródłowe umożliwiły sporządzenie przy pomocy środowiska Microstation, przekrojów 
geologicznych. Zdefiniowano 9 przekrojów, poprowadzonych wzdłuż równoległych linii wyzna
czanych przez sieć otworów, poprzecznie do rozciągłości złoża. 

Bazowy model przestrzenny złoża: granitoidów, porfirów oraz h1pków metamorficznych opra
cowano przy pomocy narzędzi programowych Surpac Vision V5.2-D. 

4.2. Tworzenie modelu przestrzennego złoża 

Wspomniane wyżej przekroje geologiczne, przy pomocy funkcji programu Microstation, zostały 
zapisane w formacie umożliwiającym dalszą obróbkę danych w środowisku Surpac. 

Poniżej przedstawiono zasady postępowania przy tworzeniu modelu przestrzennego złoża 
w programie Surpac: 
• Konwertowanie przekrojów geologicznych do formatu typu "string" umożliwia dalsze postępo

wanie, w tym modyfikowanie kształtu przekrojów poprzez usuwanie bądź dodawanie punktów 
z możliwością szerokiego wyboru sposobu modyfikacji; 

• Poszczególne kontury przekrojów umieszczone na wspólnej warstwie tworzą tzw. segmenty. 
Na bazie utworzonych segmentów przy pomocy funkcji programu tworzony jest model strójką
towany. Program dostarcza szereg możliwości łączenia poszczególnych segmentów ze sobą, 
m.in. trójkątowanie pomiędzy dwoma lub większą ilością segmentów, w obrębie jednego seg
mentu, pomiędzy sgmentem a punktem, z wykorzystaniem linii kontrolnej czy pomiędzy jed
nym segmentem a dwoma lub kilkoma innymi; 

• Kontrola błędów oraz system ich uszczegóławiania ułatwia proces poprawnego tworzenia mode
lu. Skomplikowana budowa geologiczna intruzji magmowych a w szczególności porfirowych, 
z którą wiąże się duża ilość punktów w obrębie segmentów, stanowi utrudnienie. Wybór odpo-
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wiedniej metody tworzenia modelu trójkątowego jest bardzo ważny dla sprawniejszej obsługi 
funkcji programu; 

• Tworzenie powierzchni modelowej przy pomocy dostępnych funkcji wygładzania oraz doboru 
odpowiedniej gamy kolorów i światła umożliwia wizualizację modelu. 

4.3 . Zastosowanie modelu przestrzennego złoża 

Przestrzenny model geologiczny złoża został przystosowany odpowiednio do żądanych wymiarów 
modelu obliczeniowego z uwzględnieniem granic poziomych i pionowych złoża. Na podstawie 
opracowanego modelu przestrzennego złoża zdefiniowano model blokowy, na bazie którego obliczo
no zasoby geologiczne. Integracja danych zawartych w bazie danych SQL Server oraz danych zgro
madzonych w programie Surpac umożliwia zastosowanie modelu strukturalnego złoża do stworze
nia modelu jakościowego. Strukturę zmienności parametrów jakościowych złoża uwzględniono 
przy pomocy procedury krigingu opisanej poniżej. 

Intersekcja modelu przestrzennego oraz płaszczyzn utworzonych na wybranych poziomach zło
ża, umożliwiła graficzne przedstawienie budowy geologicznej złoża na żądanych głębokościach. 
Stanowiło to podstawę do wykreślenia, przy pomocy narzędzi programu Surpac, przebiegu izoliń 
wybranych parametrów jakościowych złoża na wybranych płaszczyznach modelu blokowego oraz 
w konsekwencji do stworzenia map zasobności złoża i zmienności okruszcowania. Graficznej 
obróbki map i przekrojów dokonano w Microstation. 

5. OCENA JAKOŚCI ZŁOŻA 

5.1. Zasady postępowania procedury krigingu 

Podstawę oceny jakości złoża stanowi charakterystyka struktury zróżnicowania wartości paramet
rów złożowych, wyrażona za pomocą semiwariogramu empirycznego. 

Rozkład przestrzenny okruszcowania złoża wykonano metodami geestatystycznymi przy wyko
rzystaniu procedury krigingu, która uwzględnia w ocenie błędu: 
• strukturę zmienności parametru (zawartość metali) wyrażonej semiwariogramem; 
• wzajemnąkonfigurację punktów rozpoznania złoża i ocenianego bloku; 
• wzajemne usytuowanie punktów rozpoznania względem siebie; 
• geometrię (kształt, rozmiary) ocenianego bloku złoża. 

Jakość rudy miedziowo-wolframowo-molibdenowej w Myszkowie została zbadana na podsta
wie wyników analiz z 3 7 otworów badawczych. Informacje o koncentracjach zgromadzono w bazie 
danych. Dla potrzeb oceny jakości złoża Myszków analizą geostatystyczną objęto zawartość Cu, 
Mo i W wyrażoną w ppm-ach. W tabeli l przedstawiono podstawowe parametry (miary) statystycz
ne na przykładzie molibdenu, .a na rysunku 2 histogram zawartości molibdenu. 

Tabela l. Parametry statystyczne zawartości molibdenu w ppm 
Table l. Statistical parameters ofmolvbdenum eontent rppml 

Parametry statystyczne zawartości molibdenu Wartość parametru 

Liczebność próbek 16557 

Minimum (ppm] l 

Maksimum [ppm] 22300 
Średnia [ppm] 747 

Odchylenie standardowe [ppm] 888 

Błąd standardowy [%] 6.9 
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Histogram zawartości n-.olibdenu 
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Rysunek 2. Histogram zawartości Mo 
Figure 2. Histogram ofmolybdenum eontent 

Algorytm postępowania procedury krigingu przedstawia się następująco: 

• opis struktury zróżnicowania modelowanego parametru za pomocą semiwariogramów empirycznych; 
• dopasowanie geestatystycznego modelu zmienności parametru za pomocąjednego z dozwolonych 

przez teorię geestatystyki semiwariogramów teoretycznych; 
• oszacowanie w bloku lub punkcie średniej wartości parametru i wielkości jego błędu oszacowania 

przy wykorzystaniu dopasowanego modelu zmienności; 
W celu opracowania struktury zmienności okruszcowania w programie Surpac uśredniono 

próbki w interwałach 0.5 m i 3.0 m. W przypadku interwałów 0.5 m struktura zróżnicowania para
metrów została opisana na podstawie pojedynczych laboratoryjnych próbek. Uśrednienie 3.0 m 
miało na celu określenie struktury zmienności parametrów w warstwie o miąższości 3.0 metra 
odpowiadającej umownej wysokości wyrobiska eksploatacyjnego złoża tego typu. Opracowano 
geestatystyczne modele zmienności zawartości Cu, Mo i W (tab. 2) oraz wykresy semiwarioramów 
empirycznych (rys. 3) i ich modeli. 

Tabela 2. Geostatystyczne modele zmienności zawartości metali C u, Mo i W złoża Myszków 
Table 2. Geostatistical models of copper, molybdenum and tungsten eontent variabili ty in the deposit Myszków 

Pierwiastek Rodzaj próbki Model co[ppm2
] c [ppm2

] a[m] 

C u Sferyczny 1231400 808200 282 

Mo 
Próbki uśrednione 

Sferyczny 293700 146300 280 co 0.5 m 
w Wykładniczy 103515 105550 352 

C u Sferyczny 585000 712000 310 

Mo 
Próbki uśrednione 

Sferyczny 84500 94000 460 
co 3.0 m 

w Sferyczny 37000 63000 320 . . 
gdzie: c0 - parametr charakteryzujący zmienność lokalną (losową); c - amplituda scm1wanogramu (zakres zm1ennoscJ me
losowej); a - zasięg semiwariogramu (zasięg autokorelacji) 
where: c0 - parameter describe !ocal variability: c - semivariogram amplitude; a- semivariogram extension 

Przedstawione modele zmienności wyrażone modelami semiwariogramów wskazują na nie
losowy styl zróżnicowania zawartości metali co objawia się rosnącymi wartościami semiwariogra
mu w miarę wzrostu odległości pomiędzy próbkami. Różnica pomiędzy modelami semiwariora
mów wykonanych dla dwóch różnych interwałów uśrednień wyraża się, w przypadku uśrednienia 
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co 3.0 m, przede wszystkim wyraźnym obniżeniem zmienności lokalnej (losowej) c0, nieznacznym 
obniżeniem amplitudy c ( zmielmość nielosowa) i zwiększeniem zasięgu autokorelacji a. 
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Rysunek 3. Geostatystyczne modele zmienności zawartości Mo (po lewej- próbki uśrednione co 0.5 m, po pra
wej- co 3m). 
Figm·e 3. Geostatistical modelsof molybdenum eontent vru.iability (left- approximate sampies from 0.0 to 0.5 m, 
right- from 0.0 to 3.0 m) 

Analiza wykresów okruszcowania (profile geochemiczne) wzdłuż profilu otworów wskazuje, 
że zawartości metali można pogrupować odcinkami od około 1.5 do kilku/kilkunastu metrów. Uzna
no zatem, że lepszym odwzorowaniem zmienności zawartości metali będą próbki uśrednione w in
terwałach głębokości, a nie pojedyncze, w których silnie ujawnia się zmienna lokalna c0. Szacowa
nie więc zawartości metali w przedziale głębokości 3.0 m, odpowiadającej umownej wysokości 
wyrobiska eksploatacyjnego, będzie lepszą prognozą parametrów przyszłej furty eksploatacyjnej . 

Mo ·~ W ·l\t 
Cu+Mo+\V 
Ll ncletiu<:d 

Ruda 
/ 

li 

Rysunek 4. Model blokowy zmienności występowania rudy Mo-W-Cu i Cu-Mo_ W 
Figure 4. Block model ofvariability Mo-W-Cu and Cu-Mo-W ore 
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Swym zasięgiem model obejmuje wszystkie otwory kontumjące złoże. 
Dla każdego bloku modelu o wymiarach 25 x 25 x 3.0 m oszacowano średnie zawartości Cu, 

Mo i W stosując kriging zwyczajny (ordinary kriging). Wielkość poziomą bloku 25 m przyjęto 
w przybliżeniu jako czterokrotną wartość maksymalnego zasięgu autokorelacji semiwariogramu 
wyznaczonego w obrębie pojedynczych otworów Pz-17, Pz-29 i Pz-35. Ze względu na skorelowa
nie obserwacji przy ocenie średniej zawartości metalu w pojedynczym bloku uwzględniono rów
nież dane z otworów w jego sąsiedztw ie w odległości odpowiadającej zasięgowi semiwariogramu. 
Liczbę próbek ograniczono od minimum 4 do maksymalnej lO. 

Maksymalny pionowy zakres przeszukiwania przyjęto 6 m, czyli dwukrotnie większy od piono
wego rozmiam pojedynczego bloku. Dzięki takiej konfiguracji poboru prób otrzymujemy bardziej 
wiarygodny obraz mineralizacji. Taki sposób umożliwił wykreślenie izolinii średniej zawartości 
metali na zadanych poziomach, obrazując przestrzenne korelacje między metalami głównymi. 

5.2. Charakte1ystykajako.\:Ci złoża 

Zawartości poszczególnych pie1wiastków są zmienne w profilu pionowym jak również zależą od cha
rakteru litologicznego skał i ich rozprzestrzenienia. 

Rozpoznana mineralizacja kruszcowa występuje w szerokim interwale głębokości od 400-1350 m. 
Mineralizacja Cu dominuje w strefie okołozłożowej, grupuje się głównie w stropie skał paleozoicz
nych, po obu stronach sztokugranitowego niezależnie od li tologii, wokół strefy rud Mo-W. W stre
fie tej zanikają wysokie zawartości Mo i W. 

Ciągłe anomalie Mo występują na całym obszarze. Najwyższe koncentracje mineralizacji wy
stępują w strefie złożowej i są ściśle powiązane z ciałem granitoidowym, podobnie jak ciągła ano
malia W. W całym profilu złoża obserwujemy równomierny rozkład anomali i W [3] . 

6. OSZACOWANIE ZASOBÓW METODĄ GEOST ATYSTYCZNĄ 

Zasoby dokumentowanego złoża oszacowano do głębokości l 000 m i 1200 m odpowiednio dla za
sobów bilansowych i pozabilansowych, zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowymi dla złóż 
molibdenowo-wolframowo-miedziowych typu porfirowego. 

Granice pionowe złoża zostały ustalone na podstawie obl iczonej ekwiwalentnej zawartości 
molibdenu wyznaczonej według obowiązujących kryteriów bilansowaści z następującej formuły: 

Moe =Mo(%)+ 1.5W(%) + 0.3Cu(%). 

Zgodnie z kryteriami obszar bilansowy złoża wyznacza powierzchnia graniczna o wmiości 0.1% 
tj. 1000 ppm. W wydzielonym bloku zasobność musi być większa od 0.3 m%. 

Granice poziome złoża poprowadzono po skrajnych pozytywnych otworach: Pz-15, Pz-16, Pz-28, 
Pz-19, Pz-12, Pz-14, Pz-13, Pz-11, Pz-20, Pz-24, Pz-23, Pz-30. 

Wszystkie potrzebne obliczenia i operacje zostały wykonane przy pomocy bazy danych danych 
SQL Server 2000 i w programie Surpac. Zgodnie z opisanymi założeniami uśredniono zawartość 

Moe w interwałach głębokości 3.0 m i opracowano jego geestatystyczny model zmienności. 
Korzystając z procedury krigingu zwykłego oszacowano wartości Moe w blokach o wymiarach 

25.0 x 25.0x 3.0 m dla modelu blokowego o parametrachjak przedstawiono wyżej. 
Dla sprawdzenia wyznaczonego obszaru wykonano również obliczenia wartości ekwiwalentnej 

Moe w blokach metodą kwadratu odwrotnej odległości pomiędzy próbkami. 
Zasoby badanego złoża obliczono oddzielnie dla złoża bilansowego i pozabilansowego z wyróż

nieniem typów litologicznych rudy: łupków metamorficznych, porfirów i granitoidów. Ponadto 
z uwagi na skład chemiczny, wyróżniono dwa typy rudy: Mo-W-Cu i Cu-Mo-W (rys.4). Do rudy 
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Cu-Mo-W zaliczono te partie złoża, w których zawartość Cu przekraczała trzykrotnie sumę zawar
tości pozostałych metali w rudzie. W przypadku mdy Mo-W -Cu podobnie, zawartość Mo przekra
czała trzy-krotnie sumę zawartości Cu i W. 

Ponadto zasoby obliczono w trzech interwałach głębokości: do 500 m, od 500 do l 000 m i poni
żej l 000 m dla złoża pozabilansowego. 

Zasoby złoża obliczono jako iloczyn średniej ważonej zawartości metali i masy rudy. Wartości 
te zostały przyporządkowane do każdego bloczku o wymiarach 25 .0 x 25.0 x 3.0 m modelu bloko
wego na podstawie modeli geologicznych granitoidów, porfirów i łupków metamorficznych [3]. 

7. PODSUMOWANIE 

Możliwość szybkiej aktualizacji danych, analizy i oceny parametrów złoża oraz przejrzystość wizu
alizacji danych geologicznych to ważne aspekty zastosowania przestrzennego modelu geologiczne
go złoża. Stanowi on wstępny, istotny etap w procesie obliczania zasobów geologicznych. Stworze
nie na bazie modelu przestrzennego modelu blokowego oraz zastosowanie procedury krigingu, 
umożliwia szacowanie zasobów geologicznych złóż oraz ustalanie wielkości prawdopodobnych 
błędów ich oszacowania, z większą niż w przypadku metod tradycyjnych dokładnością. 
Zastosowanie programu Surpac daje szerokie możliwości stosowania nie tylko dla złóż masywowo
-sztokwerkowychjak było to w przypadku złoża Myszków, ale również dla złóż innego typu. 
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Verification o f Resources Molybdenum-Tungsten-Copper Deposit 
in the Myszków, Based on Spatial Geological Model 

ABSTRACT: Geological resources ofMo-W-Cu deposit in Myszków have been estimated in 1993 
with the use oftraditional methods. In elaboration "Weryfikacja zasobów złoża miedziowo-wolfra
mowo-molibdenowego w Myszkowie"(2007) resources have been converted based on spatial block 
model. The Block model was constructed using Surpac Vision V 5.2-D program with the use of geo
statistics methods. Resources were calculated using kriging. 
The Mo-W -Cu deposit Myszków have been recognized deep boreholes. Rich deposits of Mo, W Cu 
have been found. lt was formed in several stages, that were clearly separated in time. This caused 
the structure ofthe deposit to be complicated. 
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Przebieg kompleksowego procesu projektowania 
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STRESZCZENIE: Opisano przebieg procesu projektowania obudowy przeznaczonej dla wyrobisk 
korytarzowych narażonych na wzmożone wartości ciśnienia górotworu. Podstawą dla wykonania 
projektu konstrukcji obudowy były wyniki pomiarów i obserwacji dołowych, prowadzonych w wy
branych polach eksploatacyjnych kopalni "Borynia", charakteryzującej się trudnymi warunkami 
geologiczno-górniczymi, czego przejawem jest między innymi duża intensywność konwergencji 
w wyrobiskach korytarzowych tej kopalni. Obudowę, której nadano nazwę ŁPCBor, zaprojektowa
no z wykorzystaniem CAD, programów dla modelowania numerycznego oraz programów autor
skich GIG. Prototypowe odrzwia obudowy, wykonane przez Hutę "Łabędy", poddane zostały bada
niom laboratoryjnym na stanowisku GIG oraz próbom dołowym. W oparciu o rezultaty badań la
boratoryjnych oraz dołowych dokonano optymalizacji konstrukcji obudowy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, górnictwo, obudowa chodnikowa 

l. WSTĘP 

Obudowa wyrobiska korytarzowego zapewnić powinna w całym okresie jego użytkowania bezpie
czeństwo pracującej załogi oraz spełnienie wszystkich funkcji danego wyrobiska w całości procesu 
wydobywczego kopalni. Zasadniczym zadaniem obudowy jest przeciwdziałanie obciążeniu ze stro
ny górotwmu i zachowanie odpowiednich wymiarów przekroju poprzecznego wyrobiska. Z uwagi 
na stale pogarszające się warunki eksploatacji w przypadku wielu kopalń występują trudności zwią

zane ze znacznymi deformacjami obudowy, które spowodowane są na ogół dużą intensywnością 
ruchów górotworu w postaci zaciskania pionowego, czy też poziomego. Zjawiska takie obserwo
wane są szczególnie w chodnikach przyścian owych, co spowodowane jest oddziaływaniem ciśnień 
eksploatacyjnych. Ponieważ ta grupa wyrobisk korytarzowych odgrywa niezwykle istną rolę jeśli 
idzie o zachowanie ciągłości wydobycia, dlatego też od szeregu lat prowadzone są prace zmierza
jące do poznania mechanizmów ich deformacji [1], [2], [3], czy też opracowania metod obliczania 
obciążenia pod kątem doboru optymalnej obudowy [4], [5], [6]. 

W niniejszym referacie przedstawiono podstawowe elementy procesu projektowania obudowy 
chodników przyścianowych dla warunków geologiczno-górniczych kopalni "Borynia". Warunki 
tej kopalni, z uwagi na specyficzne parametry górotworu, uznawane są za jedne z najtrudniejszych 
spośród wszystkich kopalń wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z tego też wzglę

du właśnie dla tej kopalni podjęto prace nad nową konstrukcją obudowy, przeznaczoną szczególnie 
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dla chodników przyścianowych . Prace realizowano w ramach projektu celowego nr 03660/C.Tl2-
6/2005. Przeprowadzono badania ruchów górotworu oraz deformacji obudowy w czterech polach 
eksploatacyjnych. W oparciu o wyniki tych badań opracowano koncepcję obudowy nadając jej na
zwę ŁPCBor. Prototyp obudowy, wykonany przez Hutę "Łabędy" , poddano następnie badaniom sta
nowiskowym w laboratorium GIG oraz próbom dołowym. W ostatnim etapie dokonano optymali
zacji konstrukcji obudowy i wykonano dokumentacji techniczną. 

2. OPRACOW ANIE KONCEPCJI NOWEJ KONSTRUKCJI ODRZWI OBUDOWY 

Dla zaprojektowania nowej konstrukcji odrzwi obudowy chodnikowej, w pierwszym etapie prac , 
wykonano w szerokim zakresie badania dołowe, których celem było poznanie mechanizmów defor
macji obudowy i przebiegu zaciskania wyrobisk przyścianowych w warunkach geologiczno-górni
czych kopalni "Borynia". W czterech polach ścianowych wykonywano pomiary: zaciskania piono
wego i poziomego, wypiętrzania skał spągowych, deformacji i obciążenia odrzwi obudowy oraz zsu
wów w złączach ciernych. W rejonach prowadzonych pomiarów określono również własności gó
rotworu wykonując badania penetrometryczne oraz endoskopowe za pomocą kamery. Przykład de
formacji obudowy jednego z chodników przedstawiono na rysunku l, zaś rysunek 2 przedstawia 
konkretne wyniki pomiarów deformacji odrzwi z chodnika F-20b. 

Rys. l. Przykład deformacji obudowy chodnika przyścianowego w kopalni "Borynia" 
Figure l. Example of support defom1ation o f a longwałl gate road in the "Borynia" mine 
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Rys. 2. Wyniki pomiarów deformacji odrzwi obudowy w chodniku F-20b 
Figure 2. Results o f deformation measurements o f supp01i frame in the roadway F-20b 

Bardzo istotnym etapem procesu każdego projektowego jest właściwa identyfikacja potrzeby [7] 
potencjalnego użytkownika (odbiorcy) produktu. W opisywanym przypadku odbiorcą produktu, 
czyli obudowy, była Jastrzębska Spółka Węglowa, a w pierwszej kolejności kopalnia "Borynia". 
W trakcie prowadzonych badań dołowych oraz po ich zakończeniu odbyło się szereg spotkań w któ
rych uczestniczyli przedstawiciele: GIG, JSW S.A. oraz potencjalnego producenta obudowy. Ce
lem tych spotkań było jednoznaczne określenie wymagań stawianych nowej konstrukcji obudowy 
oraz skonfrontowanie ich z możliwościami wytwórczymi. Ogólny schemat określania założeń pro
jektowych przedstawiono na rysunku 3. 

Odbiorca- Klient <t-( ---7> 
KOPALNIA 

parametry 
obudowy 

zadania 

\ l 
Projektant 

GIG 

Rys. 3. Schemat określania złożeń projektowych 
nowej konstmkcji obudowy chodnikowej 

Producent 
HUTA 

technologia 
materiały 
profile 

Figure 3. Scheme of design assumption determination 
o f a new construction o f roadway support 
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W wyniku przeprowadzonych spotkań oraz biorąc pod uwagę rezultaty badań dołowych, jak 
i dotychczasowy stan wiedzy w zakresie zaprojektowanych obudów chodnikowych, ustalano podsta
wowe założenia dla nowej konstrukcji obudowy: 

odrzwia obudowy powinny być rozwarte; 
odrzwia będą czteroelementowe, przy czym każdy z elementów posiadać musi jednakowy ciężar; 
zwiększona będzie zakładka łuków obudowy w części stropowej; 
odrzwia wykonywane będą z kształtowników: V32, V34 lub V36; 
obudowa wykonana będzie ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych; 
szerokość obudowy zawierać się będzie w przedziale 5000-6500 mm; 

- wysokość obudowy zawierać się będzie w przedziale 3300-4225 mm; 
powinna istnieć możliwość zamknięcia obudowy spągnicami. 
Kierując się ustalonymi założeniami przystąpiono do szczegółowego opracowania kształtu i wy

miarów nowej konstrukcji odrzwi. Dla tego celu wykorzystano program ODRZWIA [8], [9] opra
cowany w Głównym Instytucie Górnictwa. W rezultacie prac projektowych opracowano konstrukcję 
odrzwi obudowy, którą oznaczono jako ŁPCBor. Obudowa ta przedstawiona została na rysunku 4. 

oznaczenie s w ci c2 

"' '"' 
lPCBor 8/V32 5000 3300 600 900 
l PCBor 9/V32 5500 3500 600 1000 

lPCBor 10; '132 5800 3800 600 1000 

lPCBor II/V32 6100 4025 600 1100 

lPCBor 12/V32 6500 4225 600 1200 

lPCBor 8/134 5000 3300 600 900 
lPCBor 9/V34 5500 3500 600 1000 
lPCBor IO/V34 5800 3800 600 1000 
lPCBor 11/V34 6100 4025 600 1100 

lPCBor 12/v34 6500 4225 600 1200 

l PC&Jr 8, /36 5000 3300 600 900 
lPCli.Jr 9/v36 5SQO 3500 600 1000 
lPCBor 1 O/V36 5800 3800 600 1000 
lPCBor 11/V36 6100 4025 600 1100 
tPCBor 17 IV36 6500 4225 600 1200 

Rys. 4. Schemat odrzwi obudowy ł.PCBor 
Figure 4. Scheme o f support frame ł.PCBor 

maso 
odrzwi 

372.6 
397.5 

421.7 
444.8 
467,9 

395,9 

422,3 
448,0 

472,6 

497, l 

419,2 

447,2 
474,4 

500,4 

526,4 
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Zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami nowozaprojektowane odrzwia charakteryzują się 
rozwarciem łuków ociosowych. Ich proste odcinki łuków odchylone są od prostopadłości do spągu 
o kąt około 5°. Daje to wyraźne zwiększenie gabarytów wyrobiska, a ponadto w przypadku pozio
mego zaciskania pozwala na kontrolowane wykorzystanie zapasu szerokości. 

Generalnie założono, że odrzwia obudowy ŁPCBor stosowane będą w wyrobiskach korytarzo
wych jako otwarte, co znacznie ułatwia prowadzenie w razie konieczności pobierek skał spągowych. 
W projekcie przewidziano jednak możliwość zamknięcie odrzwi za pomocą spągnic. Spągnice, oprócz 
ograniczenia wypiętrzania spągu, przyczynić się również mogą do zmniejszenia wartości zaciska
nia poziomego chodników. Konstrukcję spągnic przedstawiono na rysunku 5. 

Nr Ls ±2o Rs ±1• z ±10. c 
odrzwi mm min. 

8 3125 3215 500 600 
g 3425 3500 500 600 
10 3570 3800 500 600 
11 3740 4010 500 600 
12 3990 4200 500 600 

Rys. 5. Spągnice obudowy ŁPCBor 
Figure 5. Floor bars o f support ŁPCBor 

Masa kompletu [kg] 
V32 V34 V36 

200,0 212,5 225,0 
219,2 232,9 246,6 
228,4 242.7 257,0 
239,3 254,2 269,2 
255,3 271,2 287,2 

Rys. 6. Element oporowy 
obudowy ŁPCBor 
Figure 6. Resistance element 
o f support ŁPCBor 

Dodatkowo w konstrukcji obudowy ŁPCBor zaprojektowano tak zwane elementy oporowe. Ele
menty te, połączone z prostymi odcinkami łuków ociosowych, po zagłębieniu w spąg przeciwdzia
łać mają zaciskaniu poziomemu wyrobiska. W przypadkach ich stosowania nie występuje pełne zam
knięcie odrzwi obudowy, co umożliwia prowadzenia pobierki spągu również w sposób mechani
czny. Elementy oporowe, przedstawione na rysunku 6, mocowane są do łuków ociosowych za po
mocą typowych strzemion. 

Typoszereg zaprojektowanych odrzwi obudowy ŁPCBor obejmuje pięć wielkości oznaczonych 
liczbami 8+ 12 -rysunek 4. Odpowiada to szerokości wyrobisk w świetle obudowy od 5000 mm 
do 6500 mm i wysokości od 3300 do 4225 mm. Odrzwia wykonywane są z ksztahowników V32, 
V34 lub V36, walcowanych ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (Rm = 650 
MPa, Re= 480 MPa) [20]. W połączeniu łuków ociosowych ze stropnicowymi zastosowano zakład
ki typowej wielkości 600 mm. Natomiast w przypadku połączeń łuków stropnicowych wielkości za
kładki, zależności od wielkości odrzwi, wynoszą od 900 do 1200 mm- rysunek 4. Zwiększenie za
kładki w tej części obudowy stanowi dodatkowe wzmocnienie w miejscu występowania zwiększo
nych naprężeń, a ponadto zapobiegać powinno lokalnym deformacjom łuków stropnicowych i ich 
uszkodzeniom. 

337 



3. BADANIA STANOWISKOWE ORAZ DOŁOWE OBUDOWY ŁPCBor 

3.1. Badania stanowiskowe 

Na podstawie opracowanej konstrukcji wykonane zostały przez Hutę "Łabędy" prototypowe odrz
wia obudowy ŁPCBor, które poddano badaniom wytrzymałościowym w stanowisku badawczym GIG. 

Podstawowym celem tych badań była weryfikacja konstrukcji obudowy pod względem jej wy
trzymałości (nośności) zarówno w stanie podatnym, jak i usztywnionym oraz określenie paramet
rów nośnościowych badanych odrzwi. Badania przeprowadzono zgodnie z normąPN-92/G-15000/ 
/05 [10]. Na 1ysunku 7 przedstawiono odrzwia obudowy ŁPCBor zabudowane w stanowisku badaw
czym. 

Rys. 7. Odrzwia ŁPCBor 10/V32 w stanowisku badawczym GIG 
Figure 7. F ram e ŁPCBor l O/V32 at the test stand o f GIG 

Odrzwia obudowy badane były w stanie usztywnionym i podatnym. W pierwszym przypadku 
uzyskuje się charakte1ystykę odrzwi jako sztywnych, pozwalającą na określenie nośności w przy
padku zablokowania złączy we wstępnej fazie pracy odrzwi (przed wystąpieniem zsuwów). Bada
niom poddano odrzwia wielkości I O, wykonane z ksztahownika V32 ze stali o podwyższonych pa
rametrach wytrzymałościowych . Charakterystykę podpornościową odrzwi usztywnionych przed
stawiono na rysunku 8. 

338 



Próba nr 06-281-1 (odrzwia usztywnione) 
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Rys. 8. Charakterystyka odrzwi ·ŁPCBorlON32 badanych w stanie usztywnionym. Fe- obciążenie czynne [II] 
Figure 8. Characteristics o f frame ŁPCBor l ON32 tested in the stiffened state. Fe- active load [ 11 ] 

W wyniku przeprowadzonej próby stwierdzono, że nośność maksymalna odrzwi wynosi Fmax = 

= 1132 kN. W trakcie badań obserwowano mechanizmy deformacji i uszkodzenia odrzwi. Na rysun
ku 9 przedstawiono diagram przemieszczeń punktów charakterystycznych odrzwi. 

/- " Nr pkt d efor . [mm] "' /-

5,; 11 

1 0 .0 
A 2 0.0 

;, 3 15.0 
/, 4 45.0 12 

4 5 127.7 

l 6 40 .0 
7 66.0 

3 
B 235 .3 
g 175.0 
10 82.7 
11 5.0 

14 2 12 15 .0 
13 o .o 
14 o .o 15 
15 0.0 

Rys. 9. Odkształcenie odrzwi ŁPCBor ION32 badanych w stanie usztywnionym [1 1] 
Figure 9. Deformation o f frame ŁPCBor l ON32 tested in the stiffened state [ 11] 

Kolejnym etapem prób stanowiskowych były badania odrzwi w stanie podatnym. Wynikiem tych 
badań jest charakterystyka odrzwi określająca między innymi roboczą nośność odrzwi oraz zsuwy 
w złączach ciernych. Charakterystykę roboczą badanych odrzwi ŁPCBor l OIV32 w stanie podat
nym przedstawiono na rysunku l O. 
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Rys. 10. Charakterystyka robocza odrzwi ŁPCBor10N32. 
Fe- obciążenie czynne, FN- robocza nośność odrzwi 

800 

Figure 10. Working characteristics offrame ŁPCBor 10N32. 
Fe- active load, FN- working 1oad-bearing capacity offrame 

900 

W trakcie badań w stanie podatnym określono nośność roboczą odrzwi, która wyniosła FN = 
= 513 kN. 

3.2. Badania i obserwacje dolowe 

Wykonana w Hucie "Łabędy" seria prototypowych odrzwi obudowy ŁPCBor, oprócz badań stano
wiskowych, poddana została badaniom i obserwacjom dołowym. Odrzwia zabudowano w chodni
ku przyścianowym A-31a ściany A-31 w pokładzie 403/2 kopalni "Borynia". 
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Rys. 11. Schemat rozmieszczenia baz pomiarowych w chodniku A-31 a 
Figure 11. La y-out scheme o f measurement bases in the roadway A-31a 
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Badaniom dołowym poddano odcinek chodnika, na którym zabudowano: 
- 5 odrzwi obudowy ŁPCBor l OIV32; 
- 5 odrzwi obudowy ŁPCBor l OIV32 ze wzmocnieniami łuków stropnicowych w postaci odcina-

ków ksztahownika V; 
- 5 odrzwi obudowy ŁPCBor l OIV32 z elementami oporowymi; 
- 5 odrzwi konwencjonalnej obudowy ŁP10/V32. 

We wszystkich przypadkach zastosowano na łukach stropnicowych obudów wykładkę w pos
taci worków wypełnianych spoiwem mineralnym. Ogólne rozmieszczenie baz pomiarowych w chod
niku A-31 a przedstawiono na rysunku 11. 

W poszczególnych bazach wykonywane cyklicznie pomiary zaciskania pionowego i poziome
go wyrobiska, wypiętrzenia spągu, deformacji i obciążenia poszczególnych obudów oraz zsuwów 
jakie występowały w złącza ciernych. Na tysunkach 12 i 13 przedstawiono ogólnych widok chodni
ka A-31a w obudowie ŁPCBorlO/V32 oraz obudowę z zabudowanymi elementami oporowymi. 

Rys. 12. Ogólny widok chodnika A-3la w obudowie ŁPCBor z widoczną wykładką ze spoiwa mineralnego 
Figure 12. General view o f roadway A-3la with support ŁPCBor with visible Iining of minera! binder 

W trakcie prowadzenia pomiarów dołowych w chodniku A-3la występowały, jak na warunki 
chodników przyścianowych w KWK "Borynia", bardzo umiarkowane ruchy górotworu. Nie obser
wowano również znacznych deformacji odrzwi obudowy w poszczególnych bazach pomiarowych. 
Zmierzoną końcową deformację odrzwi obudowy ŁPCBor l O/V32 (linia czerwona) z zabudowany
mi elementami oporowymi przedstawiono na tysunku 14. 
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Rys. 13. Element oporowy mocowany do łuków ociosowych w chodniku A-3la 
Figure 13. Resistance element fastened to side wa11 arches in the roadway A-31a 

Rys. 14. Deformacja odrzwi obudowy ŁPCBor z elementami oporowymi w chodniku A-31a 
Figure 14. Deformation o f support frame ŁPCBor with resistance elements in the roadway A-31 a 
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4. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI OBUDOWY W OPARCIU 
O WYNIKI BADAŃ STANOWISKOWYCH I DOŁOWYCH 

Badania stanowiskowe odrzwi obudowy ŁPCBor wykazały, że jest ona w stanie przenieść s iłę Fmax = 

= 1132 kN (nośność maksymalna), kiedy pracować będzie jako sztywna. W badaniach obudowy 
w stanie podatnym uzyskano zaś wartość tak zwanej nośności roboczej FN równą 513 kN. 

Wyniki te oznaczały, że prototypowa konstrukcja obudowy nie pozwala na pełne wykorzysta
nie jej wysokich parametrów podpomościowych, uzyskanych dzięki zastosowaniu stali o podwyż
szonych własnościach mechanicznych. Stan ten obrazuje nie najwyższa wartość wskaźnika wyko
rzystania maksymalnej nośności kt [l O] wynosząca 0,45 . Podniesie wartości tego wskaźnika, będą
cego stosunkiem nośności roboczej do maksymalnej siły przenoszonej przez odrzwia w stanie sztyw
nym, stało się głównym celem prac optymalizacyjnych. Prace zmierzały do zwiększenia nośności 
roboczej odrzwi, a przez to podniesienia wartości wskaźnika kt, głównie poprzez zoptymalizowa
nie łączenia poszczególnych elementów odrzwi obudowy ŁPCBor. 

Uznano, że dla pełnego wykorzystania wytrzymałości elementów odrzwi wykonanych ze stali 
o podwyższonych parametrach mechanicznych konieczne jest uzyskanie większych oporów zsuwów 
w złączach ciernych. Mniej podatne złącza pozwolić powinny w większym stopniu wykorzystać pa
rametry wytrzymałościowe odrzwi. Istotą tych działań było podniesienie charakterystyki roboczej 
odrzwi i w konsekwencji zbliżenie nośności roboczej FN do około 60% nośności maksymalnej Fmax 
odrzwi sztywnych wykonanych ze stali o podwyższonych parametrach. Ideę tych zmian przedsta
wiono na rysunku 15 . 

f 
l, 

F 
Fmax 

Fmax odrzwia sztywne (stal o podw. par.) 

t odrzwia sztywne (stal wg PN-H-93441) 
'LII, l. • . 1 . 1 
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Rys. 15 . .. Podniesienie" charakterystyki roboczej odrzwi przez podniesie oporów zsuwu w złączach ciernych 
Figure 15. "Rise" offrame working characteristics through the rise ofyield resistance in frictionjoints 

Planując działania w kierunku zwiększenia oporów zsuwu w złączach obudowy nie zapomina
no o fakcie, że obudowa wyrobisk korytarzowych, niezależnie od wymaganej zdolności równowa
żenia obciążeń zewnętrznych powinna w pewnym zakresie charakteryzować się również zdolnoś
cią do kontrolowanego odkształcania się, czyli podatnością. Podatność odrzwi obudowy zapewnia 
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przejęcie przez nią pewnych, określonych wartości obciążeń wywołujących zmiany jej geometrii 
bez uszkodzenia elementów, polegającego na trwałych odkształceniach plastycznych spowodowa
nych lokalną utratą stateczności kształtownika. Cecha podatności obudowy jest szczególnie istotna 
w takich wyrobiskach jak chodniki przyściano we, w których często występują ruchy górotworu. 

Trzon prac nad optymalizacją odrzwi obudowy stanowiły badania stanowiskowe prowadzone 
w GIG zgodnie z założeniami normy PN-91/G-15000/11 [12), na odcinkach prostych kształtowni
ków V32. Celem tych badań było określenie funkcjonalności strzemion tzn. ich zdolności do łącze

nia kształtowników oraz zapewnienia wymaganej nośności złącza ciernego. Na rysunku 16 przed
stawiono ogólny schemat badań, stanowisko badawcze oraz charakterystykę pracy złącza. 
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Rys. I 6. Ogólny schemat badań, stanowisko badawcze oraz przykładowa charakterystyka pracy złącza 
Figure 16. General scheme oftests, test stand and exemplary characteristics ofthe work ofajoint 
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Badaniom stanowiskowym poddano: 
- ksztahowniki wykonane ze stali 34GJ i ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych 

[20]; 
jarzma górne wykonane ze stali 18G2A, jarzma dolne wykonane ze stali 25G2 oraz kompletne 
strzemiona wykonane ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych [20]; 

- złącza z dwoma i trzema strzemionami. 
Dodatkowo zmieniano również momenty dokręcenia nakrętek śrub strzemion, stosując wartości 

450 N m i 500 N m. 
Tak szeroki zakres badań pozwolił na ilościową ocenę sposobów łączenia elementów odrzwi obu

dowy ŁPCBor. Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pie1wszym etapie porównano nośności 
trzystrzemionowych złączy ksztahowników V32. Celem badań było uzyskanie, a później porówna
nie charakterystyk identycznych złączy ksztahowników wykonanych z różnych gatunków stali. 
Uśrednione wyniki tych badań zestawiono w tabeli l . 

Tabela l. Uśrednione wyniki badania złącz kształtowników V32 
T bl l A d . l f . V32 . . a e verage testmg resu ts o sectJOn JOmts 

Moment 
Średnia 

Liczba dokręcenia Liczba Praca 
Opis próbki strzemion nakrętek śrub zsuwów 

nośność 
złącza A 

w złączu strzemion Md [i] 
z suwna 

[J] 
[N m] [NzsrJ 

Kształtownik i jarzma strzemion 
wykonane ze stali o podwyższonych 3 450 98 298,9 47989 

parametrach mechanicznych 

Kształtownik wykonany ze stali 34GJ, 
jarzma górne strzemion wykonane 

3 450 113 233,3 37825 
ze stali 18G2A, a jarzma dolne 

ze stali 25G2 

Wyniki badań nośności złącz, prowadzonych w identycznych warunkach, wykazały większą noś
ność złączy ksztahowników ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych. Średnia noś
ność takich złączy z trzema strzemionami jest większa o 28% od analogicznych złączy ksztahow
ników i strzemion wykonanych z typowej stali (zgodnej z PN-H-93441-1 [19]), którychjarzma zo
stały skręcone identycznym momentem (Md = 450 Nm). W związku z tym wykluczono mniejszą 
wartość współczynnika tarcia pomiędzy elementami odrzwi wykonanymi ze stali o podwyższonych 
parametrach mechanicznych, spowodowanego modyfikacją składu chemicznego stali. Ponadto więk
sza nośność złączy ze strzemionami wykonanymi ze stali o podwyższonych parametrach mechani
cznych może wynikać z mniejszego wytężenia elementów tych strzemion. 

W drugim etapie badań porównano nośności złączy dwu- i trzystrzemionowych. W ramach tych 
badań przeprowadzono próby nośności złączy ksztahowników i strzemion wykonanych ze stali 
o podwyższonych parametrach, dokonując kombinacji złączy z dwoma i trzema strzemionami, któ
rych śruby skręcono momentem 450 Nm i 500 Nm. Badania miały na celu określenie nośności ba
danych złączy oraz wskazanie rozwiązania właściwego do łączenia elementów odrzwi obudowy 
ŁPCBor. Uśrednione wyniki badań przedstawiono na rysunku 17. 
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Rys. 17. Zestawienie nośności badanych złączy (kształtownik 
i strzemiona ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych) 
Figure 17. List o f Joad-bearing capacities o f tested joints (section 
and c lamp s o f steel with increased mechanical parameters) 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zastosowanie trzeciego strzemie
nia w złączu prostych odcinków kształtowników V powoduje zwiększenie nośności złącza o ponad 
20%. Wzrost ten zależy od momentu dokręcenia nakrętek śrub strzemion i wynosi 20,9% (z 247,2 
kN do 298,9 kN) dla złączy ze strzemionami skręcanymi momentem 450 Nm i 25,9% (z 272,8 kN 
do 343,4 kN) dla złączy ze strzemionami skręcanymi momentem 500 N m. 

Nieco mniejszy efekt uzyskuje się przez zwiększenie momentu dokręcenia nakrętek śrub strze
mion. W złączach z dwoma strzemionami wzrost nośności spowodowany zwiększeniem momentu 
dokręcenia strzemion z 450 Nm do 500 Nm wynosi 10,3% (z 247,2 kN do 272,8 kN), natomiast 
w złączach trzystrzemionowych ten sam wzrost momentu dokręcenia nakrętek powoduje zwiększe
nie nośności złacza o 14,9% (z 298,9 kN do 343,4 kN). 

Największy wzrost nośności analizowanych złączy uzyskuje się przez zastąpienie złączy dwu
strzemionoweb trzystrzemionowymi i przez zwiększenie momentu dokręcenia z 450 do 500 Nm. 
Na rysunku 18 zestawiono skutki zmian parametrów analizowanych złączy. 

2 strzemiona 
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Rys. 18. Procentowe zmiany nośności złączy w zależności od zmian 
parametrów złącza (wielkość strzałek proporcjonalna do zmian) 
Figure 18. Percentage changes o f the load-bearing capacity o f joints depending 
on changes ofjoint parameters (the size ofarrows proportiona1 to changes) 
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W związku ze zwiększeniem momentów dokręcenia elementów strzemion, badania rozszerzo
no o analizę modelową stanu wytężenia jarzm dolnych strzemion, które z racji konstrukcji są ele
mentami bardziej wytężonymi niż jarzma górne. Badania przeprowadzono metodą elementów skoń
czonych za pomocą programu COSMOS/M [13] , [14], [15]. Badaniajarzm dolnych strzemion SD32/ 
/34/36 przeprowadzono jako porównawcze . Porównywano rozkłady napręże6 zredukowanych 
w jarzmach wykonanych ze stali 2502 (strzemiona SD) i ze stali o podwyższonych parametrach 
mechanicznych (strzemiona SDw). W związku z powyższym trzon modelowych badań wytrzyma
łościowych jarzm stanowią analizy nieliniowe prowadzone z uwzględnieniem charakterystyk mate
riału na jarzma. W przedmiotowych analizach przyjęto charakterystyki materiałowe przybliżone 
dwiema liniami prostymi, uzyskując w ten sposób biliniowe charakterystyki materiału, przedstawio
ne na rysunku 19. 
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Rys. 19. Biliniowy model materiału stali 2502 (a) i stali o podwyższonych parametrach mechanicznych (b) 
Figure 19. Bilinear model o f material of steel25G2 (a) and steel with increased mechanical parameters (b) 

Z analizą nieliniową, uwzględniającą nieliniowość fizyczną związaną z brakiem proporcjonal
ności pomiędzy obciążeniem a odkształceniem, związany jest iteracyjny charakter obliczeń nume
rycznych. W trakcie analizy model obciążany jest w sposób stopniowy od zera do założonej warto-
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ści . W każdym kroku program sprawdza stan wytężenia poszczególnych elementów, po czym na
daje im odpowiednie parametry sztywnościowe opisane pierwszą lub drugą linią charakterystyki hi
liniowej. W badaniach modelowych odczytywano rozkład naprężeń w jarzmie pod wpływem sił 
odpowiadających wstępnemu naciągowi śrub (F = 90 kN), naciągowi śrub w trakcie zsuwu (F = 
= 190 kN) oraz z momencie zerwania śruby (F = 293 kN). Dla przeprowadzenia analizy zbudowano 
2 modele odwzorowujące geometrię połowy jarzm dolnych strzemion SD32/34/36 i SDw32/34/36. 
Dzięki symetrii układu przy założeniu odpowiednich więzów możliwe było ograniczenie analizy 
do części gotowego modelu. Powstały modele składające się z 16422 czworościennych elementów 
bryłowych typu TETRA opisanych na 3864 węzłach. Wszystkie modele podparte zostały zgodnie 
ze schematem badań stanowiskowych ujętym w normie PN-87/G-15000/10 [16]. Podparte modele 
obciążano siłami stopniowo narastającymi od zera do wartości jakie wynikają z wytrzymałości śrub. 
Sposób podparcia i obciążenia modeli przedstawiono na rysunku 20. Elementom modeli nadano od
powiednie parametry materiałowe w za leżności od zastosowanej stali. 

Rys. 20. Model jarzma dolnego 
Figure 20. Model ofbottom clamp 

Rys. 2 l . Rozkład naprężcli w jarzmie ze stali 2502 tuż przed wystąpieniem 
zsuwu (F= 190 kN, naprężenia w Pa, skala odkształceń l x) 
Figure 21 . Distribulion o f stresses in a c lamp o f steel 2502 just before the occurrence 
o f yield (F = 190 kN , stresses in Pa, deformation scal e l x) 

348 



W wyniku obliczeń uzyskano między innymi rozkład naprężeń zredukowanych [17], [18] w mo
delach jarzm pod wpływem założonego obciążenia. Dla pełnej oceny pracy jarzm konieczne było 
przyjęcie właściwej skali naprężeń . Na rysunkach 21 i 22 przedstawiono rozkłady naprężeń w obu 
modelach tuż przed wystąpieniem zsuwu, ograniczając maksymalne wartości do granicy plastycz
ności materiału. 
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Rys. 22. Rozkład naprężeń w jarzmie ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych 
tuż przed wystąpieniem zsuwu (F= 190 kN, naprężenia w Pa, skala odkształceń lx) 
Figure 22. Distribution of stresses in a c lamp of steel with increased mechanical parameters 
jus t before the occurrence o f yield (F= 190 kN, deforrnation scal e l x) 

Jak widać strefa uplastycznionych elementów jest większa w jarzmie wykonanym z typowej sta
li i sięga krawędzi jarzma. Natomiast w jarzmie ze stali o podwyższonych parametrach strefa upla
stycznionych elementów ograniczona jest jedynie do obszaru wokół otworu na śrubę. Ponadto 
w jarzmie z typowej stali u nasady kołnierza występuje obszar zwiększonych naprężeń zbliżających 
się do granicy plastyczności materiału. Nawet niewielkie dalsze zwiększenie obciążenia wiąże się 

z plastycznymi deformacjami jarzma i trwałym odgięciem kołnierzy w górę. Bezpośrednio związa
ne z tymjest poluźnienie całego strzemiona. 

W trakcie analiz dały się także zauważyć znaczne deformacje jarzma wykonanego ze stali typo
wej. Osiągają one niebezpieczne wartości, które będąpowodować luzowanie się śrub. Wynika to 
z uplastycznienia znacznej części strefy nasady ramienia jarzma. W jarzmach wykonanych ze stali 
25G2 skręconych momentem Md = 500 Nm w czasie normalnej pracy dochodzi do deformacji prze
kraczających 2 mm. W identycznych warunkach jarzma ze stali o podwyższonych parametrach me
chanicznych odkształcają się o niespełna l mm. 

Przeprowadzone badania stanowiskowe pracy złącz ciernych, przy różnych gatunkach stali, róż
nej ilości strzemion w złączu oraz zmiennych wartościach momentów dokręcenia śrub wskazały na 
możliwość podniesie nośności roboczej obudowy ŁPCBor. Dla osiągnięcia tego celu koniecznym 
jest, aby elementy łukowe odrzwi łączone były w zakładce za pomocą trzech strzemion dwujarz
mowych, wykonanych ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Zastosowanie 
takich strzemion pozwala również na uzyskiwanie większych sił docisku współpracujących ze sobą 
w złączu powierzchni kształtowników , a co za tym idzie zwiększenie oporów tarcia, co zwiększa 
nośność odrzwi pracujących w stanie podatnym. 

Badania modelowe wytrzymałości jarzm pozwoliły określić stan naprężeń najbardziej wytężo
nych elementów strzemion -jarzm dolnych wykonanych ze stali 25G2 i HŁCORR. Uzyskane 
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w wyniku analiz wartości sił występujących w śrubach w czasie pracy złącza oraz rozkład naprę

żeó. zredukowanych w jarzmach pod wpływem tych obciążęń wskazują jednoznacznie na konie
czność zastosowania w obudowie ŁPCBor strzemion z jarzmami wykonanymi ze stali o podwyż
szonych parametrach mechanicznych, zwłaszcza w przypadku skręcania śrub momentem 500 Nm. 

PODSUMOWANlE 

Trudne warunki eksploatacji wymagają bardzo często indywidualnego podejścia do procesu projek
towania obudowy wyrobisk gómiczych. Nierzadko występująjuż przypadki, iż z uwagi na specy
fikę warunków geologiczno-górniczych, kopalnie zgłaszają potrzebę indywidualnego zaprojektowa
nia konstrukcji obudowy, gdyż obudowy ogólnie dostępne nie zapewniają w wystarczającym stop
niu dobrych warunków utrzymania wyrobisk górniczych. W referacie opisano przykład komplek
sowego zaprojektowania obudowy wyrobisk korytarzowych, a konkretnie chodników przyjściano
wych, dla trudnych wamnków eksploatacji kopalni "Borynia". Prace projektowe poprzedzone zosta
ły wykonanymi w szerokim zakresie badaniami dołowymi, których zasadniczym celem było okreś
lenie mechanizmów clefonnacji dotychczas stosowanych obudów w kopalni "Borynia", jak również 
poznanie parametrów wytrzymałościowych górotworu w tej kopalni. Wyniki badań dołowych dały 
podstawę dla sformułowania podstawowych założeń, jakie speh1iać powinna nowo zaprojektowana 
konstrukcja obudowy. W procesie projektowym wykorzystano nowoczesnego programy komputero
we, pozwalające na szczegółowe analizy konstrukcji odrzwi obudowy oraz modelowanie numery
czne dla wyznaczenie obszarów wytężenia w wybranych elementach obudowy. Zaprojektowany pro
totyp obudowy poddany został następnie laboratoryjnym próbom wytrzymałościowym na stanowis
ku badawczym GIG oraz badaniom w warunkach dołowych. Rezultaty badal1laboratoryjnych oraz 
dołowych wyznaczyły kierunki optymalizacji konstrukcji odrzwi obudowy, co wymagało przepro
wadzenia serii prób laboratoryjnych oraz obliczeń numerycznych, związanych głównie ze zwiększe
niem oporów zsuwów w złączach ciernych. W wyniku prac powstała obudowa, oznaczona jako 
ŁPCBor, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych oraz geometrii pozwalającej na ogra
niczenie deformacji odrzwi i zachowanie lepszego stanu wyrobiska korytarzowego. 
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Course o f the Complex Design Process o f a New Construction 
o f Roadway Working Support 

The course o f the design process o f support assigned for roadway workings exposed to enhanced 
rock mass pressurc values was described. The basis to carry out the design of support construction 
constituted the results ofunderground measurements and observations, conducted in selected extrac
tion paneis o f the "Borynia" min e, characterised by difficult geological and mining conditions; their 
expression is amon g others high convergence in tensity in roadway workings o f this mine. The sup
pmt named ŁPCBor was designed using the CAD system, programs for numerical modelling and 
autbor programsof GIG. The prototypical support frames , carried out by the "Łabędy" Steel Plant, 
were subject to labaratory tests at the GIG testing stand as well as to underground tests . On the ba
sis o f la boratory and underground tests the optimisation o f support construction was performed. 
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Technologia teleinformatyczna w zarządzaniu wiedzą 
w przedsiębiorstwie wydobywczym-
doświadczenia KWB "Konin" S.A. 

Robert Michalski 
KWB "Konin" S.A. w Kieczewie 

STRESZCZENIE: Na wstępnie artykułu wyjaśniono pojęcia takie jak: dane-informacja-wiedza 
i mądrość, gdzie dane posiadające kontekst są informacjami, natomiast interpretacja informacji 
to wiedza. Następnie przedstawiono definicje zarządzania wiedzą oraz podział wiedzy na jawną 
i cichą. W kolejnym punkcie wskazano na służebną rolę technologii teleinformatycznej w zarzą
dzaniu wiedzą. Omówiono technologie informatyczne wspierające zarządzanie informacją w orga
nizacji. W ostatnim punkcie przedstawiono doświadczenia przedsiębiorstwa wydobywczego 
w zarządzaniu informacją przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych -studium przypadku. 

SŁOWA KLUCZOWE: piramida wiedzy, wiedza cicha, wiedza jawna, zarządzanie wiedzą, tech
nologia teleinformatyczna 

l. WPROWADZENIE 

W XXI wieku, zwanym wiekiem informacji, wiedza traktowana jest jako jeden z ważniejszych 
zasobów, pozwalających na podniesienie wartości przedsiębiorstwa. Przy tak szybko zmieniającym . 

się otoczeniu przedsiębiorstwa, cenach surowców i energii, niewykorzystanych w pełni możliwoś
ciach produkcyjnych, wzroście kosztów pracy, ważną rolę zaczyna odgrywać zarządzanie zasoba
mi niematerialnymi, takimi jak wiedza, znajdująca się posiadaniu przedsiębiorstwa i jego otocze
niu. Umiejętność zarządzania aktywami intelektualnymi staje się koniecznością dla każdej firmy, 
która chce przetrwać i skutecznie konkurować na rynku [10]. Jedynym, a przynajmniej głównym 
producentem bogactwa są informacje i wiedza [2] . Narastająca ilość danych zbieranych z kluczo
wych obszarów działania firmy wymusza na kierownictwu przedsiębiorstwa wydobywczego ko
nieczność analizy i przetwarzania dużych ilości informacji, pozwalających na podejmowanie decy
zji w celu utrzymania firmy na wymagającym rynku. Wymienione działania wspomagane są przez 
technologie teleinformatyczne pozwalające na zwiększeniu dostępności i polepszeniu jakości infor
macji i wiedzy niezbędnej w podejmowaniu decyzji zarządczych na wszystkich szczeblach zarzą
dzania. W celu zrozumienia zagadnień związanych z tematem artykułu na wstępie zostaną wyja
śnione pojęcia takie jak dane, informacja, wiedza i zależności występujące pomiędzy nimi. 

2. PIRAMIDA WIEDZY [7] 

W języku potocznym pojęcia takie jak dane, informacja, wiedza używane są zamiennie, traktowa
ne jako synonimy. Można stwierdzić, że nie są to pojęcia tożsame, istnieje pomiędzy nimi wyraź-
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na różnica, ale są ze sobą ściśle powiązane. Dla rozróżnienia tych pojęć przedstawiono przyjęty 
w literaturze podział, zgodnie z którym pomiędzy danymi, informacją, wiedzą oraz mądrością 
istnieją określone związki, które prezentuje czterostopniowy model hierarchii wiedzy tak zwana 
piramida wiedzy przedstawiony na rysunku l. 

MĄDROŚĆ 

WIEDZA 
(loforrnacja i lud;.ie} 

INFORMACJE 
(Pr.:eana:izowane done) 

DANE 

(Surowe fakty, liczby. znaki} 

Rys. l. Piramida wiedzy [3] 
Figure l. Pyramid ofknowledge 
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W słownikowym ujęciu dane to "rzeczy, fakty, na których można się oprzeć w wywodach" [12]. 
W prostym ujęciu według autora artykuh1, dane to po prostu surowe nie poddane analizie fakty, 
liczby, obrazy, dźwięki i zdarzenia, z których może powstać informacja. Informacja to dane upo
rządkowane w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji. Słowo " Informacja" wywodzi się 
od łacińskiego informare, co znaczy "nadawać formę". Informacja powstaje wskutek kategoryzacji 
i klasyfikacji danych oraz nadania im odpowiedniego kontekstu w celu określonego ich wykorzy
stania [4]. Z ekonomicznego punktu widzenia wiedzę można zdefiniować w sposób praktyczny, 
mianowicie jako zdolność wykorzystywania danych i infmmacji do konkretnego działania. W uję
ciu praktycznym wiedzę można określić jako "użytkową informację". Użytkowa informacja poz
wala podejmować trafniejsze decyzje oraz wnosić istotny wkład w procesy twórczego myślenia 
oraz dialogu, zachodzące w organizacji. Dzieje się tak wtedy, kiedy informacja dociera na właści
we miejsce o właśc iwej porze i we właściwej formie. Wiedza zapewnia większą skuteczność dzia
łań i zdolność przewidywania skutków niż dane czy informacje [5]. Wiedza jest pojęciem znacz
nie szerszym i ma nadrzędną pozycję w stosunku do danych jak i infmmacji, choć na nich bazuje. 
Wiedza jest ściśle związana z ludźmi, podczas gdy informacja może istnieć niezależnie (np. w po
staci dokumentu). Bazuje na informacjach, doświadczeniach, ludzkiej intuicji oraz zrozumieniu. 
W organizacjach natomiast często zawiera się w dokumentach, procedurach, procesach, praktykach 
i normach. Mądrość zajmuje wierzchołek piramidy z rysunku l, i możemy zdefiniować jako umie
jętne wykorzystanie posiadanych zasobów wiedzy w praktyce. Mądrość to umiejętność , zdolność 

człowieka i organizacji do tworzenia pozyskiwania wiedzy oraz uczenia się jej, dzięki umiejętnej 

transformacji danych i informacj i między ludźmi i organizacjami. Mądrość w prostym uj ęciu to 
zdolność do podejmowania w określonej sytuacji rozważnych i właściwych działań [5]. Jak widzi-
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my na rysunku l wiedza i mądrość stanowi domenę człowieka, a nie komputerów. Nośnikiem 
informacji może być na przykład komputer, podczas gdy tworzyć wiedzę, doskonalić, przetwarzać 
i przekazywać innym potrafi tylko człowiek. Rozwój technologii informatycznych w przedsiębior
stwach znacznie ułatwił i przyspieszył proces zbierania i zarządzania danymi i infom1acjami. Z dm
giej strony systemy informatyczne stanowią pokusę do gromadzenia zbyt wielu zbędnych danych. 
Posiadanie surowych danych nie jest jeszcze informacją i nic świadczy o wartości firmy . Wiedza, 
w przeciwieństwie do programu komputerowego, nie ma ścisłych granic, a jej granicą są granice 
sieci połączeń neuronowych w mózgu. Wiedza rezyduje w człowieku, a nie w kodzie komputero
wym, ponieważ wiedza to zrozumienie i działanie. Dlatego rozwiązania informatyczne powinny 
raczej być określane mianem "zarządzania informacją" [3). 

3. PODZIAŁ WIEDZY NA JAWNĄ I CICHĄ 

W przedsiębiorstwie bazę informacji stanowią systemy teleinformatyczne wykorzystywane w fir
mie, a także doświadczenia i umiejętności ludzi zatmdnionych w organizacji. Wiedza magazyno
wana systemach informatycznych jest formalna dobrze ustrukturyzowana, którą możemy przedsta
wić za pomocą liczb, znaków, symboli. Wiedza zawarta w umysłach ludzi jest trudna do sformali
zowania, udostępniania i przekazania innym. Wiedzę związaną z systemami informatycznymi 
nazywamy jawną, natomiast wiedzę kojarzoną z ludźmi definiujemy jako cichą [8]. Baza wiedzy 
przedsięb iorstwa powinna zatem reprezentować zarówno nieformalną wiedzę o procesach związa
ną z umiejętnościami pracujących w firmie ludzi, jak i formalną wiedzę zawartą w systemach in
formacyjnych i bazach danych. 

4. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 

Zarządzanie wiedząjest nowoczesną koncepcją polegającą na efektywnym wykorzystaniu zaso
bów wiedzy przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma definicjami 
zarządzania wiedzą. Wedh1g prof. G. Probsta: zarządzanie wiedzą to suma inicjatyw i narzędzi, 
które wspierają procesy: lokalizowania, pozyskiwania, rozwijania, dzielenia się i rozpowszechnia
nia, mierzenia i definiowania odpowiednich zasobów wiedzy w firmie [l 0). Można powiedzieć, że 
zarządzanie wiedząjest sposobem opisu zasobów i procesów zachodzących w organizacji. Defini
cja zarządzanie wiedzą proponowana przez Emst&Young to: system zaprojektowany, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu, wykorzystywaniu (ponownym wykorzystaniu) 
wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one 
osiągnąć przewagę konkurencyjną. Zarządzanie wiedzą można zdefiniować, także jako: efektywny 
proces uczenia się, związany z poszukiwaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy 
Uawnej i ukrytej), wykorzystujący odpowiednie technologie i środowisko kulturowe, którego ce
lem jest wzrost kapitału intelektualnego oraz sprawności organizacji [5] . Jak widzimy w literaturze 
nie ma jednej przyjętej definicji zarządzania wiedzą. Z przytoczonych definicji wynika, że zarzą
dzanie wiedzą ukierunkowane jest na osiąganiu przez organizację wyznaczonych celów, podniesie
niu wiedzy pracowników, zwiększeniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

5. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 

W wieku informacji, wiedzy stawiane są przed przedsiębiorstwem dwa zadania. Po pierwsze, po
winno ono dysponować aktualną informacją i najnowszą wiedzą, po drugie powinno umieć wyko
rzystać informację i wiedzę w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia sobie prze-
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trwania [ 11 ). We właściwym wykorzystaniu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa jakim jest 
wiedza, ważną rolę odgrywa technologia teleinformatyczna. Pojawienie się technologii informatycz
nych zrewolucjonizowało zarządzanie danymi i informacjami. Wspomogło człowieka w przetwa
rzaniu tak olbrzymiej ilości informacji napływających z wnętrza przedsiębiorstwa jak i z jego oto
czenia. Rolą systemów informatycznych jest wspomaganie zarządzania wiedzą. Pełnią one wobec 
zarządzania wiedzą rolę służebną, nie są w stanie zastąpić znaczenia człowieka. To pracownicy fir
my podejmują decyzje i od nich zależy powodzenie lub porażka wszystkich przedsięwzięć w orga
nizacji. Baza wiedzy w przedsiębiorstwie powinna zawierać zarówno wiedzę tkwiącą w umysłach 
ludzi, związaną z ich umiejętnościami i doświadczeniem, jak i formalną zawartą w systemach infor
matycznych. Dla uściślenia rozważań, jeżeli baza wiedzy oparta jest tylko na technologii informa
tycznej mamy do czynienia z bazą danych, informacji, a nie wiedzy. Zadaniem systemów informa
tycznych jest magazynowanic i udostępnianie pracownikom przedsiębiorstwa informacji na temat 
funkcjonowania organizacji, zachodzących w niej procesów. W celu wykorzystania wiedzy, nie
zbędne okazuje się stosowanie narzędzi teleinformatycznych wspomagających zarządzanie infor
macją. Dobór odpowiednich narzędzi zależy od rodzaju wiedzy jaką chcemy zarządzać w przed
siębiorstwie. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada zasoby wiedzy jawnej to powinniśmy skupić się na 
narzędziach wspomagających zarządzanie informacją. W przypadku wiedzy ukrytej związanej 
z ludźmi należy rozpatrywać narzędzia wspierające bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownika
mi . Do narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą można zaliczyć następujące technologie tele
informatyczne: 
• sieci komputerowe; 
• przeglądarki Internetowe, Intranet, portale korporacyjne; 
• systemy wspomagania pracy grupowej; 
• systemy zarządzania dokumentami; 
• systemy obiegu pracy (Workflow); 
• narzędzia e-learning; 
• Business Intelligence BI. 

Jedną z ważniejszych technologii wspierających zarządzanie wiedząjest powstanie sieci kom
puterowych, które umożliwiają wymianę informacji wśród użytkowników w obrębie całej orga
nizacji, a także komunikację z zewnątrz, dostawcami, klientami na całym świecie. Technologia 
telekomunikacyjna ułatwia oraz wspiera transfer wiedzy do potencjalnego odbiorcy informacji. 
O transferze wiedzy mówimy wtedy gdy odbiorca na podstawie otrzymanej informacji jest wstanie 
podjąć działanie, wykorzystać ją do dalszego przetworzenia. Ważne jest aby przekazywana wiedza 
dotarła do adresata, a w czasie transferu przez sieci telekomunikacyjne nie została utracona ani 
uszkodzona. Następną technologią teleinformatyczną wspierającą zarządzanie wiedzą w organiza
cji jest Intranet, Ekstranet, który ustępuje miejsca portalom korporacyjnym, integrującym wszyst
kie wymienione obszary. Intranet rozumiemy jako wewnętrzny serwis WWW, treść przez niego 
dystrybuowana przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa. Pierwsze sieci ekstra
netowe zaczęto budować w połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Ekstranet (ang. 
extranet) to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów 
za pomocą technologii sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych za
sobów wzajemnie, między przedsiębiorstwami lub między nimi i ich klientami za pomocą przeglą
darki internetowej. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, 
a firmy mogą między sobą lepiej współpracować. Generalnie pmiale korporacyjne zastępują star
sze rozwiązania jakimi są In tranet i Ekstran et. Różnica pomiędzy nimi wynika z rozwoju technolo
gii zapewniającej portalom nową funkcjonalność. Portale korporacyjne umożliwiają zbieranie in
formacji pochodzących z różnych źródeł danych występujących w organizacji w jednym miejscu, 
a dostęp do nich odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Portal korporacyjny powinien 
zapewniać następującą funkcjonalność: 
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• dostęp do informacji w jednym miejscu; 
• personalizację informacji czyli dostosowanie stron witryn do potrzeb użytkownika, selekcję da-

nych dla poszczególnych odbiorców; 
• nawigację i wyszukiwanie; 
• narzędzia integracji danych z różnych źródeł; 
• mechanizmy bezpieczeństwa; 
• uniwersalny interfejs użytkownika- dostęp przez przeglądarkę. 

Wykorzystanie lutranetu jako medium komunikacyjnego, umożliwiającego transfer danych 
i wiedzy ma charakter innowacyjny i kompleksowy. Internetowy dostęp do oferowanych informa
cji, kursów, artykułów czy baz likwiduje problemy komunikacyjne występujące w tradycyjnych 
metodach pozyskiwania wiedzy. W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy i umiejętnościach, 
każde przedsiębiorstwo musi szybko, efektywnie i tanio poradzić sobie z obsługą i dystrybucją nie
zbędnej wiedzy. W literaturze można spotkać się z różnymi określeniami portali korporacyjnych. 
Nazywane są portalami informacyjnymi, portalami zasobów przedsiębiorstwa. Rola portalu korpo
racyjnego w zarządzaniu wiedząjest bardzo duża. Umożliwia on sprawne zarządzanie informacja
mi i danymi, a jednocześnie usprawnia kontakty międzyludzkie i wspomaga pracę zespołową [l]. 
Jak już wcześniej wspomniano, systemy informatyczne pełnią rolę wspomagająca zarządzanie wie
dzą. W literaturze przedmiotu można spotkać się z mylnym podejściem, traktującym Intranet czy 
też portale korporacyjne jako narzędzia służące zarządzaniu wiedzą. Zadaniem tych systemów jest 
dostarczenie informacji odbiorcom, natomiast zarządzanie wiedzą jest ściśle związane z człowie
kiem, polega na dostarczeniu pracownikom potrzebnej wiedzy w celu podjęcia działania. Kolejnym 
systemem informatycznym wspierającym zarządzanie wiedzą w organizacji są systemy wspomaga
nia pracy grupowej. Pozwalają one na swobodny przepływ informacji i dzielenie się nią w obrębie 
grupy pracowników. Pozwalają one zorganizować pracę zespołu pracującego nad projektem, śle
dzić przebieg pracy każdego z członków grupy, zapewniają pracę nad najnowszą wersją dokumen
tu. W systemie można wyodrębnić następujące narzędzia: 
• poczta elektroniczna; 
• kalendarze i terminarze; 
• zdalny dostęp przez VPN; 
• wysoki poziom bezpieczeństwa; 
• wizualizacja danych; 
• definiowanie i zarządzanie przepływem pracy. 

Jak widzimy systemy wspomagania pracy grupowej ułatwiają dzielenie się wiedzą wśród zespo
łu pracowników, co umożliwia tworzenie wiedzy i jej transfer. Systemy zarządzania dokumentami 
są koleją technologią informatyczną wspierającą zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Pozwala
ją na magazynowanie i klasyfikowanie dokumentów, ułatwiają ich wyszukiwanie według różnych 
kryteriów oraz śledzenie wykonanych na nich prac (wprowadzonych zmian, wersji dokumentu) . 
Umożliwiają zabezpieczenie przed równoczesną modyfikacją tego samego dokumentu przez róż
nych użytkowników, przekształcanie papierowych dokumentów na postać elektroniczną poprzez 
zeskanowanie oraz ograniczenie dostępu do niektórych z nich. Jak widzimy systemy zarządzania 
dokumentami pozwalają na uporządkowanie i zarchiwizowanie dokumentów w sposób umożliwia
jący szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji [5]. Systemy obiegu pracy (Workflow)- termi
nem tym określa się systemy zarządzania organizacją pracy, automatyzujące procesy, w których 
zadania, dokumenty i informacje są przekazywane od jednego użytkownika do następnego według 
porządku zapisanego w definicji procesu. Zaletą systemów elektronicznego obiegu dokumentów 
jest możliwość ciągłego monitorowania dokumentu, obserwowania wykonywanych na nim czyn
ności, bieżące określenie stanu realizacji zadania z jakim jest związany dokument. Systemy work
flow z reguły nie wymagają instalacji dodatkowych przeglądarek i korzystają z tych , jakie obsłu
gują lokalne sieci intranetowe i internet (np. Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera) [9]. Do 
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technologii wspierających zarządzanie wiedzą należą, także narzędzia e-learning'owe umożliwiają
ce zdalne nauczanie przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych. Można powiedzieć, że ich zada
niem jest przekazywanie wiedzy odbiorcy. W firmie o rozproszonej strukturze pozwalają na prze
szkolenie pracowników w dowolnym czasie i miejscu. Celem narzędzi e-learning nie jest całkowi
te zastąpienie tradycyjnego nauczania, lecz wspomaganie, dzięki czemu cały proces kształcenia 
można uczynić bardziej efektywnym i elastycznym. Coraz większą popularność zyskują systemy 
e-learnig'owe wykorzystujące narzędzia internetowe. Do podstawowych zalet tej formy nauczania, 
zalicza się niezależność instruktora/autora kursu od miejsca i czasu szkolenia, dostępność użytkow
nika do wielu źródeł informacji (WWW, ftp, chat, e-mail), minimalizację kosztów zarówno z punk
tu widzenia instruktora jak i kursanta, a także dużą elastyczność na zmiany w merytorycznej zawar
tości szkole!'1. W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy, każde przedsiębiorstwo musi efektyw
nie poradzić sobie z obsługą, dystrybucją i absorbowaniem niezbędnej wiedzy, do czego idealnie 
nadają się platformy e-larning'owe. Ostatnią grupę systemów wspomagających zarządzanie wie
dzą, która zostanie przedstawiona w referacie są systemy wspomagania decyzji. Systemy wspoma
gania decyzji SWD to interaktywne systemy komputerowe, które pomagają decydentom wykorzy
stać dane i modele w rozwiązywaniu problemów niestrukturalnych [6]. 

Pewną odmianę systemów wspomagania decyzji stanowią systemy Business Intelligence BI. 
Systemy klasy BI to narzędzia, technologie, które przekształcają pozyskane z różnych źródeł dane 
i zgromadzone w hurtowni danych w użyteczną informację, a następnie na konkretną wiedzę wspo
magającą proces podejmowania decyzji . W skład systemów Business Intelligence wchodzą hmiow
nie danych, narzędzia agregacji i inteligentnej analizy danych (OLAP i data mining), narzędzia 
rapmiujące i zaawansowane programy prezentacji informacji. Hurtownie danych (data warehouse) 
dały początek systemom Business Intelłigence, pozwalają na przechowywanie danych pochodzą
cych z różnych źródeł. Hurtownie danych pełnią rolę pośrednika między różnymi systemami trans
akcyjnymi, a zaawansowanymi narzędziami obróbki i analizy danych. Wielowymiarową analizę 
i eksplorację danych umożliwiają techniki OLAP (On-Line Analitical Processing) i data mining. 
Metody OLAP umożliwiają zapisać we wspólnym formacie dane pochodzące z różnych źródeł, 
co pozwala na ich wielowymiarową analizę za pomocą różnorodnych narzędzi pod kątem różnych 
kryteriów [6]. Narzędzia data miningpozwalają na prognozowanie i eksplorację danych, pozyski
wanie z danych zależności, nowych nieznanych przedtem informacji , wzorców. Proces odkrywania 
istotnych zależności odbywa się poprzez głęboką analizę dużych ilości danych za pomocą metod 
matematycznych, statystycznych, narzędzi sztucznej inteligencji- sieci neuronowe, algorytmy 
genetyczne. Narzędzia rapmiujące w BI pozwalają na prezentację danych statycznych, wzbogaco
nych o tekst, tabele i wykresy. Przedstawienie informacji w formie graficznej jest najbardziej przy
jazne dla odbiorcy przekazu. Inny rodzaj systemów prezentacji informacji stanowią kokpity mena
dżerskie . Kokpity menadżerskie są to narzędzia do czytelnej wizualizacji kluczowych danych fir
my w postaci wskaźników graficznych, wykresów, tabel. Służą one zwiększeniu przejrzystości 
danych w kontakcie z użytkownikiem. Kokpity pozwalają na prezentacje kluczowych wskaźników 
w sposób graficzny z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie pozwalają skon
centrować uwagę menadżera na zadaniach, które mają największy wpływ na podejmowanie właści
wych i skutecznych decyzji. Zgodnie z przeznaczeniem systemyBIdostarczają informację we wła
śc iwym czasie, zrozumiałej formie, odpowiedniej jakości, której zadaniemjest wspomaganie podej
mowania decyzji na wszystkich poziomach zarządzania (operacyjnym, taktycznym, strategicznym). 

6. STUDIUM PRZYP ADKU- DOŚWIADCZENIA KWB "KONIN" S.A. 

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione doświadczenia KWB "Konin" w Kieczewie S.A. 
dotyczące wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu wiedzą przedsiębiorstwa 
wydobywczego. Wykorzystywane w Kopalni systemy informatyczne wspierają zarządzanie infor-
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macją. Pozwalają na transfer wiedzy do odbiorcy, gromadzeniu, przekazywaniu. W Kopalni do 
wspomagania procesu zarządzania informacją wykorzystuje się następujące technologie teleinfor
matyczne: 
• portal intranetowy; 
• system zarządzania dokumentacją techniczną; 
• narzędzie e-learning- wykorzystywane do zdalnego nauczania; 
• serwer pocztowy z funkcjonalnościąpracy grupowej- w trakcie wdrożenia; 
• system transakcyjny SAP ERP - w trakcie wdrożenia; 
• hurtownia danych SAP BW- w trakcie wdrożenia. 

Przykładem technologii informatycznej wspierającej zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 
wydobywczym jest portal korporacyjny - In tran et. Został on zbudowany w oparciu o system Edito 
CMS v3.0 firmy Ideo [13]. CMS Edito jest specjalistycznym systemem umożliwiającym łatwe 
zarządzanie treścią w serwisie internetowym bez konieczności znajomości zaawansowanej techno
logii informatycznej. Celem wdrożenia Intranetu w Kopalni jest dostarczenie informacji z wielu 
obszarów działalności organizacji i objęcia swoim zasięgiem jak największego grona pracowników 
przedsiębiorstwa. Duży wpływ na dostępność informacji w lutranecie ma zasięg sieci teleinforma
tycznej oraz nasycenie sprzętu komputerowego. Przy wykorzystaniu różnych technologii teleinfor
matycznych udało się dotrzeć z siecią do 99% pracowników posiadających komputery, co w rezul
tacie umożliwiło szerokiemu gronu użytkowników na korzystanie z informacji zawartych w lutra
necie i Internecie. W portalu intranetowym informacje skierowane są do różnych grup użytkowni
ków końcowych (zarząd kopalni, kierownictwo, pracownicy). O dostępie do danych decydują 
administratorzy portalu lub właściciele informacji. Portal intranetowy dostarcza informacji z wielu 
obszarów działalności przedsiębiorstwa. Udostępniane są dane o zróżnicowanej wartości meryto
rycznej, począwszy od informacji zarządczej skierowanej do kierownictwa firmy, poprzez infor
macje z produkcji, a skończywszy na serwisie zawierającym dane organizacyjno-informacyjne 
(numery telefonów, adresy e-mail itp.). Przykładem informacji zarządczej udostępnionej w portalu 
intranetowym są: 

• plany inwestycyjne, 
• budżety działów, 

• plany remontów, 
• informacje o przetargach, 
• dane kadrowe, 
• analizy controlingowe. 
Udostępniane są również dane z produkcji: 
• raporty produkcyjne z podziałem na Odkrywki, 
• jakości węgla, 

• informacje o postojach, obmiarach koparek, 
• zestawienie awarii maszyn podstawowych. 

W portalu intranetowym znajduje się witryna zbudowana przez pracowników Działu Informa
tyki pozwalająca na ciągłe monitorowanie pozycji maszyn podstawowych wydobywających wę
giel. Na koparkach zostały zainstalowane urządzenia GPS przesyłające na bieżąco informacje 
z dokładnością do l m o miejscu, w którym w danym momencie maszyna kopie węgiel. Dane 
z GPS przesyłane są do bazy danych, a następnie punkty odniesienia wizualizowane są na mapie 
cyfrowej w portalu intranetowym. Punkt na mapie wskazuje aktualne miejsce pracy koparki oraz 
informację o postoju maszyny. Dodatkowo dostępne są informacje o przewidywanych wartościach 
siarki i piasku. Wymienione parametry mają duże znaczenie, ponieważ cena dostarczanego do 
elektrowni węgla uzależniona od ilości siarki i piasku w złożu. System pozwala na kontrolowanie 
na bieżąco wymienionych parametrów, a w przypadku możliwości przekroczenia tych wartości 
następuje wstrzymanie wydobycia i węgiel jest wysyłany do elektrowni z innego złoża lub innej 
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odkrywki. Dostarczana informacja pozwala na utrzymywanie parametrów jakościowych na stałym 
poziomie i nie przekraczania wartości granicznych siarki i piasku. W innym przypadku Kopalni 
grożą kary pieniężne. Z informacji korzysta kierownictwo produkcji, dyspozytorzy, którzy na bie
żąco mogą kontrolować jakość węgla dostarczanego do elektrowni . Oprócz informacji typowo 
z~rządczych z różnych obszarów przedsiębiorstwa w portalu intranetowym znajdują się dane orga
nizacyjno-informacyjne skierowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstwa np.: 
• strony informacyjne działów; 
• strony organizacji działających w Kopalni (związki zawodowe, spółki zależne, kluby); 
• zarządzenia, akty prawne; 
• różnego rodzaju wzory dokumentów (np. wniosek o urlop, protokoły złomowania, badania okre-

sowe, karta zmiany bębna itp.); 
• spis służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych; 
• adresy e-mail pracowników; 
• jadłospis stołówki zakładowej; 

• galeria zdjęć, przegląd prasy itp. 
Widać, że informacja zawarta w portalu intranetowym KWB "Konin" S.A. jest obszerna i róż

norodna, skierowana do szerokiej grupy pracowników. Można powiedzieć, że lutranet pełni rolę 
systemu wspomagającego zarządzanie inforn1acją w przedsiębiorstwie wydobywczym. Dostarcza 
informacji kierownictwu różnego szczebla zarządzania, a co za tym idzie wspomaga proces podej
mowania decyzji zarządczych. Kolejnym oprogramowaniem pracującym w Kopalni i wspierają
cym zarządzanie informacjąjest system zarządzania dokumentamiDM/Librarian firmy lntergraph. 
Wykorzystywany w dziale konstrukcyjnym do zarządzania dokumentacją maszyn podstawowych 
(koparek, zwałowarek, taśmociągów itp.). Pozwala na magazynowanie i klasyfikowanie dokumen
tów, ułatwia ich wyszukiwanie oraz śledzenie wykonanych na nich prac. Wszelkiego rodzaju doku
mentacja techniczna maszyn wersji elektronicznej magazynowana jest wymienionym oprogramo
waniu, co ułatwia zarządzanie schematami, umożliwia szybki dostęp do nich, a także pozwala kon
trolować kto kiedy nanosił zmiany. W Kopalni jako narzędzie e-learning'owe do zdalnego naucza
nia wykorzystuje się program WETExpress Pro 6.0 finny 4system [14]. Jest to narzędzie do tworze
nia kursów i szkoleó. e-learning'owych. Program posiada prosty i intuicyjny interfejs, umożliwiają
cy efektywną pracę nawet mało doświadczonym użytkownikom. Dodawanie grafik, dźwięków, 
tekstu, czy animacji odbywa się poprzez pojedyncze kliknięcie myszy, natomiast dodatkowe opcje 
pozwalają stworzyć bardziej doświadczonym użytkownikom zaawansowane szkolenia. Projekty 
tworzone w WETExpress mają własną nawigację i możliwość eksportu do różnych formatów m.in. 
do HTML oraz współpracują z językiem JavaScript. Dedykowany jest osobom, których specjalnoś
cią jest przekazywanie wiedzy oraz optymalizacja kosztów szkoleniowych. W Kopalni narzędzie 
e-learning'owe wykorzystywane jest w dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DBH do prowadze
nia szkolel'1 na odległość. Przy pomocy programu zbudowano instrukcję stanowiskową dotycząca: 
"Bezpieczeństwa pracy przy odśnieżaniu dachu" i została zamieszczona w portalu intranetowym 
przedsiębiorstwa. Każdy pracownik przed przystąpieniem do prac zimowych, na polecenie kie
rownika i po uzyskaniu dostępu do prezentacji, może zostać przeszkolony wykorzystując do tego 
celu komputer podłączony do sieci informatycznej z zainstalowaną przeglądarką internetową. 
Wiedza zawarta w prezentacji jest przekazywana pracownikowi i może być wielokrotnie wykorzy
stywana do dalszych szkoleń. Obecnie w Kopalni będzie wdrażany serwer pocztowy MDaemon 
firmy Alt-N Technologies dla Windows. Narzędzie MDaemon jest wszechstronnym rozwiązaniem 
do komunikacji i pracy grupowej oferującym wiele bezpiecznych, zgodnych ze standardami funk
cji dla przedsiębiorstw. Serwer wspiera listy malilngowe, zdalny dostęp i administrację, blokowa
nie spamu, filtrowanie zawartości oraz możliwość obsługi wielu domen. Oprócz pełnienia roli 
typowego serwera pocztowego wspiera pracę zespołowa, przechowuje i udostępnia foldery, katalo
gi, kalendarz, kontakty, zadania i notatki wszystkich użytkowników. Pracownicy korzystający 
z oprogramowania mogą organizować spotkania, kontrolować wykonanie zadań i współdzielić 
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zasoby w ramach jednego serwera. Użytkownicy mają dostęp do swoich zasobów na serwerze 
pocztowym z dowolnego miejsca przy użyciu wbudowanego klienta www- WorldClient. Funkcje 
pracy grupowej zawarte w oprogramowaniu MDaemon umożliwią swobodny przepływ informacji 
i dzielenie się nią wśród pracowników. Kolejnym systemem wdrażanym w KWB "Konin" S.A. 
wspierającym zarządzanie informacjąjest system transakcyjny SAP ERP. Wdrożenie systemu 
obejmuje następujące moduły: 
• FI -Rachunkowość Finansowa; 
• FI-AA - Zarządzanie Majątkiem Trwałym; 

• PS/IM -Zarządzanie Inwestycjami; 
• CO - Controlling; 
• MM - Gospodarka Zapasami; 
• SD - Sprzedaż i dystrybucja. 

Wdrożenie systemu transakcyjnego klasy SAP ERP pozwoli Kopalni na zintegrowanie wszyst
kich jednostek i najważniejszych obszarów przedsiębiorstwa w jednym systemie IT, usprawni 
wewnętrzną organizację, ujednolici procesy i procedury, przyspieszy obieg informacji, umożliwi 
uzyskanie wiarygodnej informacji zarządczej. Od jego działania może zależeć funkcjonowanie ma
gazynów, finansów i księgowości oraz realizacja procesów związanych z zakupami. Równolegle 
do prac związanych uruchomieniem systemu SAP ERP trwa projekt wdrożenia hurtowni danych 
SAP BW. Oprogramowanie ma zadanie wspierać zarządzanie informacją w obszarze szeroko poję
tej produkcji. Celem systemu jest dostarczenie wartościowej informacji w odpowiednim czasie 
kierownictwu w pionie produkcji przedsiębiorstwa wydobywczego. wspomagającej podejmowanie 
właściwych decyzji. Wdrożenie hurtowni danych pozwoli na oddzielenie procesów raportowo
analitycznych od pracy systemu transakcyjnego. Ważnym elementem wdrożenia jest odpowiednie 
zdefiniowanie potrzeb informacyjnych w obszarze produkcji. Po przeprowadzeniu rozmów z poten
cjalnymi odbiorcami informacji wytypowano obszary raportowo-analityczne. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, że wdrożenie systemu SAP BW powinno pozwolić na stworzenie lepszych możli
wości sprawowania kontroli nad kosztami produkcji, awaryjnością maszyn podstawowych, gospo
darką paliwowo-smarowniczą, realizacją planów inwestycyjnych itp. W powiązaniu z danymi 
dotyczącymi ilości produkcji otrzymamy jednostkowy koszt wydobycia węgla. Z uruchomieniem 
SAP BW związane są duże nadzieje kierownictwa przedsiębiorstwa dotyczące skrócenia czasu 
dostępu do aktualnej informacji oraz poprawienia jej jakości. Obecnie raporty wykonywane są 
w oprogramowaniu MS Excel z opóźnieniem wynikającym z dostępności danych i dostarczane 
są w połowie każdego następnego miesiąca. W drożenie systemu transakcyjnego SAP ERP oraz 
hurtowni danych SAP BW w Kopalni umożliwi lepsze zarządzanie dostępną informacją w przed
siębiorstwie wydobywczym oraz pozwoli na tworzenie nowej jakości informacji zarządczej. 

PODSUMOWANIE 

Zarządzania wiedzą nie należy kojarzyć tylko z wdrożeniem systemów informatycznych w przed
siębiorstwie. Zadaniem tych narzędzi jest wsparcie pracowników w pracy zespołowej, w dzielen iu 
się wiedzą, a w szczególności dostarczenie informacji ułatwiającej podejmowanie decyzji zarząd
czych w organizacji. Wiedza jest ściśle związana człowiekiem , to ludzie tworzą wiedzę, a zatem 
rolą technologii teleinformatycznej jest wspieranie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie . Syste
my informatyczne tworzone są dla ludzi, a nie dla samego siebie, dlatego pełnią sh1żebną rolę wo
bec zarządzania wiedzą. Na koniec zostaną przytoczone słowa prof. Gilberta Probsta, który stwier
dza że: technologia zawsze była ważna w dziedzinie zarządzania wiedzą i na pewno nie zmieni się 
to również w przyszłości. Pozostanie ona jednak tylko narzędziem umożliwiającym ludziom dzie
lenie się wiedzą. Najistotniejsza pozostanie natomiast kultura i indywidualne podejście Judzi, które 
powinny być podstawą wszelkich działa11. 
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Telecommunication and Information Technology in Knowledge 
Management in Mining Industry- Based on KWB "Konin" 
in Kieczew S.A. Experience 

ABSTRACT: At the first article o f the presentation we explained such concepts as: data, infor
mation, knowledge, and wisdom; where data within a context constitute information whereas 
the interpretation o f information translates into knowledge. Next we defined knowledge manage
ment and we also presented the division of knowledge in to an open and a closed one. Then we 
mentioned telecommunication and information technology and its ancillary role in knowledge 
management. W e ais o described information technology that supports information management 
in an organization. Finally, as the case study, we presented the mining company and its experience 
having been gained w hi l e managing the information with the use o f telecommunication and infor
mation tools. 
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STRESZCZENIE: Radiowa zdalna identyfikacja (RFID) osób i obiektów jest coraz powszechniej 
stosowana w górnictwie ze względu na polepszenie bezpieczeństwa pracy oraz rozwój automaty
zacji procedur produkcyjnych i logistycznych. Pierwszym, wdrażanym zastosowaniem technolo
gii RFID w górnictwie polskim jest system ewidencji czasu i warunków pracy sekcji obudowy 
zmechanizowanej. W artykule opisano praktyczne problemy związane z wprowadzeniem technolo
gii RFID do podziemi kopalń oraz sposób zarządzania systemem w oparciu strukturę baz danych. 
Szczególną uwagę zwrócono na problemy technologiczne związane z instalacją transpoderów 
na urządzeniach górniczych oraz charakterystyczne cechy konstrukcyjne podzespołów RFID 
zapewniające iskrobezpieczne działanie w środowisku podziemiach kopalń węgla. 

SŁOWA KLUCZOWE: RFID - zdalna identyfikacja obiektów, czytnik RFID, transponder, struk
tura baz danych, identyfikacja maszyn górniczych 

l. WPROWADZENIE 

Obecnie, jednym z ważnych zagadnień eksploatacj i sprzętu w kopalniach jest identyfikacja elemen
tów maszyn górniczych, które pracują w trudnych warunkach środowiskowych. Okazuje się, 
że tradycyjne znakowanie jest n ietrwałe i uniemożliwia sprawne zarządzanie zasobami urządzeń 
w kopalniach (rys. 1). Skutecznym rozwiązaniem może okazać się wprowadzenie zdalnej identyfi
kacji elementów z wykorzystaniem technologii RFID [l], [2], co może to stanowić podstawę do zasto
sowania systemu informatycznego do zarządzania maszynami i urządzeniami, przydatnego także 
do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 

Prezentowany system identyfikacji RFID elementów maszyn górniczych jest pierwszym tego 
typu rozwiązaniem w Polsce przeznaczonym do prowadzenia gospodarki materiałowej w kopal
niach, w szczególności eksploatujących pokłady węglowe [3,4]. Zapewnia on jednoznaczną identy
fikację elementów, rejestrację ich czasu użytkowania oraz warunków pracy, a także pozwala 
na przetwarzanie niezbędnych danych w celu oceny stopnia zużycia tych elementów. Jest to ważne 
dla bezpieczeństwa pracy w ścianowych przodkach wydobywczych kopalń podziemnych [4]. 
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Rys. l. Obecne metody znakowania obudów: a) napawanie; b) malowanie 
Figure l. The current methods ofmarking elements: a) overlaying welding; b) painting 

Całość systemu (rys. 2) została zrealizowana we współpracy firmy Z.U.E. ELSTA z Wieliczki, 
Akademii Gómiczo-Hutniczej, Centrum Mechanizacji Gómictwa KOMAGoraz zespołu pod kierow
nictwem prof. A. Jaszczukaz Politechniki Śląskiej i składa się z następujących elementów [4,5]: 

czytnika RFID, złożonego z mikrokomputera typu TRMC-01 i lancy odczytującej typu TRH-01/*; 
pasywnych transponderów typu TRID-Ol umieszczanych w specjalnej obudowie na elementach 
maszyn, z których każdy ma swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny; 
aplikacji GATHER umożliwiającej zarządzanie systemem identyfikacji i obsh1gującej jego bazę 
danych. 

SERWER 

t- . - - ·~ 
•• (d. . ~ - • . !(l"'I';;i 

~ łi~· . • • 

KOMPUTER PC 

OBUDOWA 
ZMECHANIZOWANA 

Rys 2. System identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej w oparciu o technologię RFID 
Figure 2. Radio Frequency IDcntification system o f powered roof support elements 

Metoda RFID [6, 7] umożliwia poprawne prowadzenie procesów inwentaryzacyjnych w trud
nych warunkach środowiskowych nawet przy utrudnionej propagacji fal radiowych (otoczenie 
metaliczne, wibracje, naprężenia, korozyjne środowisko , wysoka temperatura, bardzo duża wilgot
ność i zapylenie) i zapewnia trw ałość przechowywania informacji o identyfikowanym obiekcie. 
Zastosowanie transpondera o niewielkich rozmiarach pozwala na poprawny montaż znaczników 
RFID na powierzchni obiektu, nawet na niewielkich elementach maszyn. Dodatkowo, zastosowa
nie pasywnego transpondera umożliwia odczyt infmmacji bez potrzeby jego autonomicznego zasi
lania. Inwentaryzacyjny odczyt i przetwarzanie tych danych pod ziemią wykonywane są za pomo
cą specjalnie skonstruowanego przenośnego zestawu czytnika. 
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2. ZDALNA IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW- TECHNOLOGIA RFID 

Metoda zdalnego rozpoznawania obiektów za pomocą fal radiowych jest stosowana od kilkudzie
sięciu Jat. Stały rozwój informatyki i radiokomunikacji pozwolił na zautomatyzowanie procesu 
identyfikacji danych obiektów, a zasadnicze osiągnięcia technologiczne w mikroelektronice przy
czyniły się do miniaturyzacji i obniżenia cen sprzętu. Dało to możliwość zastosowania i wdrożenia 
do powszechnego użytku technologii radiowej w systemach automatycznej identyfikacji. Współ
czesne technologie elektroniczne pozwalają wytwarzać transpondery o bardzo szerokich możliwoś
ciach eksploatacyjnych. Dlatego obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój technologii RFID moż
na odnotować w dziedzinie logistyki [8] . Niemniej jednak ilość nowych zastosowań tej technolo
gii, uwzględniając jej właściwości, może być ogromna. Obecna pozycja technologi i RFID na ryn
ku, coraz szersze jej zastosowania i nowe opracowania badawcze uzasadniają tezę, że systemy 
identyfikacji RFID zdominują techniki identyfikacji i rozszerzy się zakres ich zastosowań [9,10]. 

2.1. ?odstawy działania technologii RFID 

Identyfikacja obiektu (rys. 3) następuje w chwili, gdy transpander znajdzie się w polu elektromag
netycznym generowanym przez czytnik, i następuje odczyt oraz rejestracja numeru identyfikacyj
nego . 

. ,, , 

. . "7:;·><,.F---------~ ~ 
""':<;.S' , TRANSPONDER 

CZYTNIK RFID 
wzmacniacz 

Rys 3. Zasada działania technologii RFID dla niskich częstotliwości z pasywnym transponderem 
Figure 3. Lo w radio frequency identification with passive transpender- principle o f operation 

ulilad 
!«m tra li 

(u C) 

W obecnie projektowanych systemach identyfikacji RFID rozróżnia trzy rodzaje transponderów: 
transpander pasywny- jego źródłem zasilania jest zewnętrzne pole elektromagnetyczne gene
rowane przez obwód antenowy czytnika, a sposób transmisji danych polega na wykorzystaniu 
sprzężenia magnetycznego cewek transpondera i czytnika. Należy podkreślić, że transpander 
nie wysyła żadnego fizycznego sygnału do czytnika, lecz przesyła informację zwrotną zaburza
jąc nośną generowaną przez czytnik poprzez zmianę impedancji anteny, sprzężonej z anteną 
transpondera (ang. backscattered signal) [1,2,10]. 
transpander semi-pasywny posiada własne źródło zasilania, natomiast sposób transmisji danych 
jest taki sam jak w przypadku transpondera pasywnego. Takie rozwiązanie umożliwia otrzyma
nie większych zasięgów odczytu w porównaniu do transpondera pasywnego, ale konieczna jest 
zazwyczaj, co najwyżej raz na kilka lat, wymiana źródła zasilania. 
transpander aktywny - posiada baterię i czerpie z niej energię potrzebną do przesłania danych. 
Jego zaletą są duże zasięgi odczytu. 
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Działanie systemu z transponderem pasywnym, do którego dostarczana jest wymagana ilość 
energii, a następnie realizowana jest detekcja sygnału zwrotnego, przedstawiono na rys. 3. Po akty
wacji funkcji odczytu, czytnik uruchamia generator, który wymusza przebieg zmienny prądu 
w cewce obwodu antenowego transpondera. Generowane pole elektromagnetyczne stanowi źródło 
zasilania transpondera, indukując w jego obwodzie antenowym siłę elektromotoryczną, która po
woduje przepływ prądu w obwodzie, a tym samym ładowanie przez diodę kondensatora do odpo
wiedniego napięcia. Zasilony w ten sposób obwód elektroniczny transpondera rozpoczyna transmi
sję ramki z numerem identyfikacyjnym poprzez zwieranie cewki transpondera tranzystorem klu
czującym . Na skutek sprzężenia magnetycznego zmiany te powodują modulację amplitudy prądu 
w cewce czytnika. Sygnał ten podlega detekcji, a następnie przetwarzany jest na strumień danych 
i dalej odpowiednio przetwarzany [2,7,10]. 

Najczęściej wykorzystywana w technologii RFID częstotliwość 125 kHz, pozwala na odczyt 
z odległości (czytnika od transpondera) nie większej niż 0,4 m. Coraz powszechniejsze stają się 
także systemy z transponderami pracującymi z częstotliwościami 13.56 MHz, 868..,.956 MHz, 
2.4 GHz, 5.8 GHz zapewniających zasięg do 3, a nawet do 6 m. Bardziej złożone systemy umożli
wiają poszerzenie zakresu działania systemu RFID np. poprzez zapis i odczyt informacji z trans
pondera związanego z danym obiektem. [1,2]. 

2.2. Dobór technologii RFID do pracy w podziemiach kopalń 

Jako częstotliwość pracy wybrano 125kHz, co zapewnia dogodne warunki eksploatacji systemu 
RFID w otoczeniu metalicznym [6]. Znacznik znajduje się w obszarze pola bliskiego anteny (pole 
magnetyczne). Uzyskanie efektywnego sprzężenia magnetycznego dwóch cewek (anteny czytnika 
z anteną transpondera) w otoczeniu elementów metalowych wymaga odpowiedniego uksztahowa
nia linii pola magnetycznego tak, aby duża ich część zamykała się przez cewkę antenową transpon
dera [7]. 

3. TECHNOLOGIA RFID W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 

Jednym z poważniejszych problemów wdrożeniowych jest przystosowanie technologii RFID, 
a dokładniej zespołu czytnika RFID oraz transpondera do pracy w podziemiach kopalń. Wiąże się 
to ze spełnieniem zasad konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla urządzen przeznaczonych do pracy 
w górnictwie. 

3.1. Wymagania dyrektyv.:v ATEX 

System identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej jest dedykowany do pracy 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i podlega wymaganiom Dyrektywy 94/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. (A TEX) w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w prze
strzeniach zagrożonych wybuchem. Wybrano transpander pasywny, który jest podzespołem elektro
nicznym niewymagającym zasilania, na stałe montowanym do elementów maszyn górniczych 
w szczególności pracujących w miejscach gdzie jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybu
chem metanu i/lub pyłu węglowego. Zrealizowany system (oznaczenia typu firmy Elsta Sp. z o.o.) 
zawiera czytnik RFID złożony z mikrokomputera TRMC-0 l i lancy odczytującej TRH-0 l/* oraz 
transpander TRID-Ol, które należą do grupy I i kategorii M l. Kategoria ta obejmuje urządzenia 
zaprojektowane i, w razie potrzeby, wyposażone w specjalne dodatkowe środki zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalony
mi przez producenta oraz zapewniając bardzo wysoki poziom zabezpieczenia. Urządzenia tej kate-
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gorii muszą być zdolne do działania, nawet w przypadku rzadko występujących awarii, w przestrze
niach zagrożonych wybuchem [ 11]. 

3.2. I~krobezpieczna konstrukcja czytnika RFID 

Czytnik RFID zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych jako urzą
dzenie iskrobezpieczne. Parametrem charakteryzującym ten rodzaj zabezpieczenia przeciwwybu
chowego jest tzw. minimalna energia zapłonu, która wydzielona pod różnymi postaciami w danej 
strefie może spowodować eksplozję. Istotą budowy urządzenia iskrobezpiecznego jest wykluczenie 
przekazu tej energii do otoczenia, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Potencjalne zagrożenie sta
nowią elementy magazynujące energię oraz mogący wystąpić czynniki termiczne, które dodatko
wo, mogą uwolnić zbyt dużą ilość energii do otoczenia powodując zapłon. 
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iTRANsi>ciiiJb-ER.! 
l u UKŁAD 
i._ .--.~ S~ALONY l: 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA OCHRONNE 
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Rys. 4. Iskrobezpieczna konstrukcja czytnika RFID 
Figure 4. Intrinsically safe design ofthe RFID reader 

LANCA 
ODCZYTUJĄCA 

Wykonanie iskrobezpieczne (rys. 4) urządzenia wymaga ograniczenia mocy, jaką układy elek
troniki mogą pobrać ze źródła zasilania. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zastosowano 
podzespoły o niskim poborze mocy. Wszystkie elementy urządzenia, które mają bezpośrednią 
styczność z otoczeniem (interfejsy, złącza, anteny, itp.) są zabezpieczone przez elektryczne bariery 
ochronne. Zabezpieczenia są zwielokrotnione w celu minimalizacji prawdopodobieństwa zagroże
nia. Obwody elektroniki urządzenia są dodatkowo umieszczone w obudowie zapewniającej odpo-
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wiedni stopień ochrony (minimum IPS4) zabezpieczający przed wnikaniem pyłu węglowego 
do wnętrza urządzenia. 

3.3. Transpondery RFID w zastosowaniach górniczych 

Osobnym problemem było przystosowanie transpondera TRID-O l do pracy w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem. W pierwszej kolejności opracowany został niezawodny sposób montażu 
zapewniający odporność na tmdne wamnki eksploatacyjne, jakie panują w podziemnych wyrobis
kach górniczych. Wynikiem takiego opracowania była stalowa konstmkcja osłaniająca sam trans
pender umieszczany na płaskiej bądź cylindrycznej powierzchni identyfikowanego elementu 
(rys. Sb), oraz odpowiednia konstmkcja umożliwiająca montaż transpondera wewnątrz danego 
elementu (rys. Sa) [7]. Sposób zabudowy transponderów miał duży wpływ na opracowanie zarów
no konstmkcji mechanicznej jak i elektronicznej konstrukcji obwodu antenowego oraz detekcyj
nych i stemjących obwodów elektronicznych. 

Rys. 5. Przykładowe sposoby zabudowy transponderów w metalu (osłonę wykonano z materiału nie ferro
magnetycznego); a) transpander wbudowany w metalowy element mechaniczny, b) transpander mocowany 
na powierzchni elementu mechanicznego 
Figure 5. Examples of metal casings for transpander (shield was made of non-ferromagnetic materiał); 
a) transpander mountcd insi de machin e metal element, b) transpander placed on the surface o f mechanical 
element 

Dodatkowo wykazać należało, że tak zabudowany transpander zarówno na skutek znajdującej 
się w pobliżu w stanie awaryjnym głowicy odczytującej jak i z powodu innych możliwych do wy
stąpienia w kopalni zjawisk nie zainicjuje termicznie zapłonu mieszaniny wybuchowej. Spełnienie 
tego warunku jak i sprostanie założeniom funkcjonalnym wymagało przeprowadzenia badań symu
lacyjnych celem optymalizacji układu antenowego. Kształt anteny był optymalizowany tak, aby 
linie pola magnetycznego ukiemnkować w stronę transpondera zanurzonego w metalu rys. Sa i Sb. 
Po uwzględnieniu wymiarów zabudowy i rozmiarów transpondera, a także dostępnych rodzajów 
elementów ferromagnetycznych do budowy anteny, wyznaczona została geometria obwodu anteno
wego. Otrzymane wyniki symulacyjne dla kilku wybranych kształtów anteny zostały zweryfikowa
ne poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. 

Na rys. 6 pokazano kształt zastosowanej w czytniku anteny z rozkładem SEM indukowanym 
w cewce pomiarowej (f=3mm, lO zw.) odpowiednio przemieszczanej nad anteną. Zgodność z wyni
kami symulacyjnymi pozwol iła na dokonanie wyboru układu antenowego zapewniającego odpo
wiedni poziom energii przekazywanej do pasywnego transpondera. Jednocześnie rozkład prze
strzenny energii pola magnetycznego wokół anteny spełnia warunki iskrobezpieczeństwa [7,11,12]. 
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Rys 6. Rozkład siły elektromotorycznej indukowanej w cewce pomiarowej w funkcji odległości od osi syme
trii anteny i wysokości [7] 
Figure 6. Electromotive force (EMF) distribution induced in inductive sensor (coil) with respect to clistance 
from symmetry axis and range [7] 

Opracowana w ten sposób konstrukcja głowicy odczytującej oraz sposób zabudowy transpon
dera na powierzchni płaskiej i cylindrycznej przedstawiono na rys. 7. Konstrukcja mechaniczna 
głowicy odczytującej została odpowiednio ukształtowana pozwalając w łatwy sposób poprawnie 
dopasować się do zabudowanego transpondera, co zapewnia pewny odczyt i wygodną obsługę . 

Rys 7. Zdjęcia głowicy odczytującej i zabudowanych transponderów na powierzchni elementów sekcji 
Figure 7. Photographs of the RFID reading header and transponders TRID-Ol mounted on the surface 
o f powered roof support elements 

Zagwarantowanie poprawności funkcjonowania systemu zależy nie tylko od dostawcy sprzętu 
elektronicznego, ale również od zakładów i producentów dostarczających dla kopalni transpondery 
zamocowane na zamówionych elementach maszyn górniczych. Dostawca powinien mieć na tyle 
opanowaną technologię montażu zabudowy transpondera na danym elemencie, aby zagwaranto
wać, że nie dojdzie do uszkodzenia identyfikatora z powodów przegrzania podczas spawania. Do
datkowo kontrola jakości u dostawcy powinna dokonać próbnej inspekcji każdego z elementów 
mającej na celu sprawdzenie poprawności odczytu numeru identyfikacyjnego przed zakończeniem 
produkcji. 
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4. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EWIDENCJI CZASU I WARUNKÓW PRACY ELMENTÓW 
SEKCJI ZMECHANIZOWANEJ 

Nieodłączną częścią systemu identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej jest bazo
danowe oprogramowanie komputerowe "GATHER" autorstwa CMG KOMAG. Aplikacja ta zosta
ła zbudowana w architekh1rze klient-serwer i jest elektronicznym, odpowiednikiem dotychczaso
wej książki raportowej sekcji obudowy zmechanizowanej. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania 

jest możliwy dostęp wielu użytkowników do danych zgromadzonych na jednym serwerze. W skład 
oprogramowania wchodzą: 
- serwer bazy danych MS SQL Server 2000; 
- aplikacja kliencka "GATHER". 

W ramach systemu informatycznego (rys. 8) jest budowana centralna baza danych, której struk
turę tworząproducenci obudów, użytkownicy i firmy zajmujące się remontami obudów. Zarządza
nie systemem przewiduje uwzględnienie decyzyjnej roli dozoru górniczego różnych szczebli oraz 
wprowadzenie algorytmów do wyznaczania stopnia zużycia elementów maszyn. W celu ochrony 
danych przed niepowołanym dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych system realizuje 
autoryzację dostępu. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez ograniczenie 
do minimum ingerencji osób nie posiadających odpowiednich uprawnień do korzystania z progra
mu oraz informacji w nim zawartych. 

FABRYKA MASZYN 
GÓRNICZYCH 

KOPALNIA 

NADZÓR 
GÓRNICZY 

ZAKŁD REMONTOWY 

Rys 8. Struktura informatycznego systemu identyfikacji podzespołów maszyn górniczych 
Figure 8. Database stmcture ofthe coal mine machines identification system 
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Aplikacja kliencka umożliwia użytkownikowi zdalne przeprowadzenie operacji na bazie da
nych, przy jednocześnie minimalnym udziale osoby obsługującej komputer. Program GATHER 
pozwala na: 

rejestracje i identyfikacje firm, osób i urządzeń; 
wprowadzanie i przegląd danych o parametrach ściany wydobywczej; 
prowadzenie gospodarki materiałowo-eksploatacyjnej maszynami i ich elementami; 
uaktualnianie bazy o nowe dane; 
analizę parametrów technicznych ścianowych obudów zmechanizowanych; 
sprawdzanie i obliczanie wskaźnika A w; 
analizę historii elementów; 
odsłuch komentarzy głosowych przypisanych do elementów; 
przygotowywanie raportów dotyczących gospodarki i użytkowania elementów sekcji. 
Moduł przygotowania i wprowadzania danych do czytnika oraz moduł odczytu i weryfikacji 

danych stanowi najistotniejszy element aplikacji. Moduły te udostępniają użytkownikowi szereg 
funkcji odpowiedzialnych za komunikację komputera z czytnikiem oraz transfer odpowiednich 
danych poprzez łącze USB. To właśnie ten element programu stanowi o integralności systemu 
elektronicznej identyfikacji. Opracowane oprogramowanie, w połączeniu z elektronicznym syste
mem identyfikacji, zapewnia wiarygodną ewidencję czasu i warunków pracy sekcji obudowy 
zmechanizowanej . 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule praktyczne doświadczenia związane z zastosowaniem technologii RFID 
w polskim górnictwie prowadzą do następujących wniosków: 

Systemy RFID są złożonymi technicznie konstrukcjami zawierającymi rozwiązania techniczne 
z obszaru informatyki, elektroniki i mechaniki. 
Zastosowanie technologii RFID w górnictwie podziemnym wymaga współpracy wielu ośrod
ków badawczych przy uwzględnieniu ścisłej i zasadniczej roli krąjowego producenta urządzeń 
RFID i oprogramowania. 
Przekazanie do eksploatacji systemów RFID wymaga dalszej i efektywnej współpracy z wy
twórcami maszyn górniczych i użytkownikami (kopalniami) i otwiera drogę innym aplikacjom 
RFID do polskiego górnictwa 
Stworzony system informatyczny przeznaczony jest do wykorzystania na poziomie zarządzania 
wysokiego szczebla 
Opracowany system uzyskał II nagrodę w kategorii NOWOŚĆ na Międzynarodowych Targach 
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Katowice wrzesień 2007. 
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Practical Experience o f RFID Technology Industrial Application 
for Effective Data Management o f Mining Machine Elemen ts 

ABSTRACT: The radio frequency identity (RFID) technology systems are wide introduced 
to mining sector. A priori ty issue within coal min es is ensuring the safety o f underground person
nel. Proof and effective data management o f min in g equipment as we !l as knowledge o f i ts techni
cal quality status enhance the overall safety within the mining industry. The proposed RFID eon
troi system was designed to data storing by the miner in hazardous underground environments. 
The system consists of a underground personał electronic unit (flameproof reader keyboard with 
the antenna device) and surface eontroi computer system. The mining machine data management 
system is assigned for the coal mines and equipment suppliers as well as mining authorities. 
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Edukacyjne i naukowe aspekty pakietu Z.K.S. AEROLAB 
w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu fizyki 
powietrza kopalnianego 

Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 
Instytut Eksploatacji Złóż, Folitechnika Śląska w Gliwicach 

STRESZCZENIE: Rozwój technik informatycznych umożliwia wykonanie wielu obliczeń z zakre
su aerologii górniczej i fizyki powietrza kopalnianego w sposób bardzo szybki i dokładny. Autorzy 
artykułu uwzględniając ten fakt, stworzyli nowe oprogramowanie pozwalające na zapoznanie się 
z problematyką i edukację w tym zakresie. Pakiet programów edukacyjnych napisanych specjalnie 
w tym celu nosi nazwę Z.K.S. AEROLAB. Trzy programy wchodzące w skład pakietu Z.K.S . 
AEROLAB (MASP, MOPE, MOMIX) dotyczą właśnie tego zagadnienia i zostały stworzone w ce
lach naukowo-badawczych (dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich i szkolnych 
zajmujących się aerologią górniczą, wentylacją, klimatyzacją i pomiarami kopalnianymi) oraz dla 
celów edukacyjnych (przede wszystkim dla uczniów i studentów mających w swoich programach 
nauczania część laboratoryjną dotyczącą pomiarów parametrów powietrza - w takich przedmiotach, 
jak: aerologia, fizyka, termodynamika, ochrona powietrza). Powinny też być pomocne pracowni
kom kopalnianych służb wentylacyjnych i BHP w celach szkoleniowych i w ramach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Dlatego też w artykule znalazły się informacje o tych programach i spo
sobie korzystania z nich. 

SŁOWA KLUCZOWE: Aerologia górnicza, fizyka powietrza, informatyka 

l. WSTĘP 

Aerologia górnicza jest jednym z podstawowych przedmiotów zawodowych na Wydziale Górnic
twa i Geologii Politechniki Śląskiej. Wiadomości z tego przedmiotu są wykorzystywane szeroko 
na innych zajęciach oraz okazują się bardzo użyteczne w praktyce kopalnianej. 

Rozwój technik informatycznych umożliwia wykonanie wielu obliczeń z zakresu aerologii gór
niczej w sposób bardzo szybki i dokładny. Autorzy artykułu uwzględniając ten fakt, stworzyli opro
gramowanie pozwalające na zapoznanie się z problematyką i edukację w tym zakresie. Pakiet pro
gramów napisanych specjalnie w tym celu nosi nazwę Z.K.S. AEROLAB i w wersji edukacyjnej 
jest nieodpłatnie udostępniany studentom Wydziah1 Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pro
gramy wchodzące w skład pakietu Z.K.S. AEROLAB (MASP, MOPE, MOMIX, MACIT, MOSP, 
MA W, MAL) zostały stworzone w celach naukowo-badawczych (dla pracowników naukowych, 
nauczycieli akademickich i szkolnych zajmujących się aerologią górniczą, wentylacją, klimatyza
cją i pomiarami kopalnianymi) oraz dla celów edukacyjnych (przede wszystkim dla uczniów i stu
dentów mających w swoich programach nauczania część laboratoryjną dotyczącą pomiarów para
metrów powietrza- w takich przedmiotach, jak: aerologia, fizyka, termodynamika, ochrona powie
trza). Powinny też być pomocne pracownikom kopalnianych służb wentylacyjnych i BHP w celach 
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szkoleniowych i w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego też w artykule znalazły 
się informacje o tych programach i sposobie korzystania z nich. Omówione programy są wykorzy
stywane między innymi w ramach ćwiczeń i na zajęciach laboratoryjnych z aerologii górniczej , wen
tylacji, klimatyzacji i ochrony powietrza. 

Niniejszy artykuł dotyczy powietrza kopalnianego, jego składu i charakterystyki gazów kopal
nianych- program do analizy składu powietrza Z.K.S. MASP. Omówiono tutaj także programy do
tyczące przemian termodynamicznych powietrza kopalnianego (program do obliczania mocy ciepl
nej- Z.K.S. MOPE oraz program do wyznaczania końcowych parametrów mieszaniny dwóch stru
mieni powietrza- Z.K.S. MOMIX). 

Główną zaletą wszystkich programów z pakietu Z.K.S. AEROLAB jest ich prostota obshtgi. 
Ponadto programy rozbudowano o wiele bardzo przydatnych funkcji, między innymi tworzenie no
wych projektów obliczeniowych, funkcje zapisu i odczytu gotowych projektów. Dodatkowymi ele
mentami programów są funkcja wydruku projektu, wykresy oraz dostępny w każdej chwili plik po
mocy. 

Programy pracują w środowisku Windows (9x/NT/XPNIST A). Istnieją również wersje dla plat
formy Linux (KDE) oraz Mac (OS X/Classic). 

Autorzy starali s ię stworzyć oprogramowanie łatwe w obsh1dze dla wszystkich użytkowników, 
nawet dla tych, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z komputerem. Ponadto dołożyli wszelkich 
starań, aby wyniki obliczeń były jak najbardziej dokładne. 

Wszelkie dane poza zakresem obliczeniowym programów spowodują konieczność ponownego 
wprowadzenia danych obliczeniowych. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wymiar podawanych 
jednostek, który musi być zgodny z podanymi w artykule, przy omawianiu poszczególnych progra
mów, informacjami i wyświetlanymi komunikatami w programach. Ponadto, należy pamiętać, aby 
części ułamkowe w postaci dziesiętnej były oddzielone od części całkowitych przecinkiem, a nie 
kropką. Najlepiej przy podawaniu wartości wprowadzanych danych początkowych korzystać z kla
wiatury numerycznej -wyeliminuje to błędy związane ze złym podawaniem danych z częściami 
ułamkowymi. 

Szczegółowe informacje o pakiecie Z. K. S. AEROLAB są dostępne także w Internecie pod ad
resem www.aerolab.prv.pl. 

2. PROGRAM Z.K.S. MASP 

Program Z.K.S. MASP służy do analizy składu powietrza i mieszanin wybuchowych składających 
się z takich gazów, jak: tlen, metan, tlenek i dwutlenek węgla, wodór, węglowodory nasycone, 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i siarkowodór. Program oblicza wskaźnik wybuchowości Le Chate
lier'a, dolną i górną granicę wybuchowości mieszaniny oraz minimalną zawartość tlenu, jaka jest 
potrzebna do wybuchu mieszaniny [1], [2], [4], [8] , [10], [11]. 

2.1. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ichjednostki i zakresy użyte w programie: 
- stężenie tlenu "02" - podawane w % w zakresie od O do l 00%; 

stężenie metanu "CH4" - podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie tlenku węgla "CO"- podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie dwutlenku węgla "C02"- podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie wodoru ,,H2"- podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie węglowodorów nasyconych "CxH/'- podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie tlenków azotu "NO+ N02"- podawane w% w zakresie od O do 100%; 
stężenie dwutlenku siarki "S02" - podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
stężenie siarkowodoru "H2S"- podawane w % w zakresie od O do l 00%; 
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- wskaźnik Le Chatelier'a "Lch"; 
- dolna granica wybuchowości mieszaniny "Ld"- podawana w %; 

górna granica wybuchowości mieszaniny "Lg" - podawana w %; 
- minimalna zawartość tlenu potrzebna do wybuchu mieszaniny "02 min" -podawana w %. 

2.2. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu widoczne jest tzw. "okno główne programu" (rys. 1). W lewej części ek
ranu znajdują się pola, w które wpisujemy stężenia procentowe gazów w mieszaninie. W prawym 
dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk "Oblicz", który uruchamia obliczenia i wyświetla obliczo
ne wartości wskaźnika Le Chatelier'a, dolną i górną granicę wybuchowości mieszaniny oraz mi
nimalną zawmtość tlenu potrzebną do wybuchu. Ponadto, w celach pomocniczych, umieszczono na 
ekranie informację o sumie stężeń wszystkich podanych gazów w całej mieszaninie. Wartości te po
kazane są w prawej części ekranu. Na górnej belce znajduje się menu główne programu. 

E.lik ~dycja Obliczenia ~stawienia PomQ.c 

Oz= ! 1a % 
CH4= ; 7 % 

co= r-·· % 

C0
2

= 1 ---21 % 

. HY = o;~ 

NO+N0
2
= r-·- . % 

S02= o.0 iobiiczJ 

Rys. l. Okno główne programu Z.K.S. MASP 
Figure l. Main window ofZ.K.S. MASP 

2.3. Obsługa menu 

% 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
Plik, 

- Edycja, 
- Obliczenia, 
- Ustawienia, 
- Pomoc. 

W menu "Piik" znajdują się następujące funkcje: 
Nowy projekt, 

- Otwórz projekt, 
- Zapisz projekt, 
- Ustawienia dn1karki, 
- Wydruk obliczeń, 
- Wyjście . 

Funkcja "Nowy projekt" umożliwia wprowadzanie danych do obliczeń od samego początku (ze
ruje wszystkie wcześniejsze obliczenia). 
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Funkcja "Otwórz projekt" daje nam możliwość otwarcia dowolnego pliku zrozszerzeniem *.txt. 
Otwarcie projektu umożliwia kolejne obliczenia i dopisywanie ich do tego projektu oraz dalszą pracę 
z pozostałymi funkcjami programu. 

Funkcja "Zapisz projekt" nagrywa wyniki obliczeń do pliku * .txt. Takie właśnie rozszerzenie 
przyjęto dla plików wynikowych programu. 

Funkcja "Ustawienia drukarki" daje nam dostęp do zmiany ustawień czcionki wydruku oraz dru
karki systemowej i do wydruku pliku. 

Funkcja ,,Drukuj obliczenia" drukuje wyniki obliczeń. Drukowanie jest ściśle powiązane z usta
wieniami drukarki systemowej . 

Funkcja "Wyjście" powoduje zamknięcie programu obliczeniowego Z. K. S. MASP. 
Należy pamiętać o wcześniejszym nagraniu wyników swojej pracy (w innym przypadku zosta

ną one utracone). 
W menu "Edycja" mamy możliwość cofnięcia ostatnio wpisanej wartości, funkcje "Wytnij", "Ko

piuj", "Wklej" oraz "Czyść", dotyczące zaznaczonego tekstu. 
W menu "Obliczenia" dokonujemy obliczenia wskaźnika Le Chatelier'a, dolnej i górnej granicy 

wybuchowości mieszaniny oraz minimalnej ilości tlenu niezbędnej do wybuchu. 
W menu "Ustawienia" mamy jedną funkcję: 

- Pokaż grafikę. 

Funkcja "Pokaż grafikę" pokazuje lub ukrywa szatę graficzną programu. 
W menu "Pomoc" zawa1te są następujące informacje: 

- O programie, 
- Licencja, 
- Jak korzystać z programu. 

Po uruchomieniu opcji "Jak korzystać z programu" otworzy się nowe okno, w którym zawarta 
jest instrukcja korzystania z programu oraz opis jego funkcji. 

2.4. Klawisze skrótów 

W programie Z.K.S. MASP poszczególne funkcje można wywoływać poprzez "kliknięcie" 
w odpowiednim miejscu (na odpowiedniej funkcji) myszką lub za pomocą klawiszy skrótów, od
rębnych dla każdej funkcji programu. 

Skróty 
- F l= Pomoc; 
- Alt-P =menu "Plik", następnie: Ctrl-N =Nowy projekt; Ctrl-O = Otwórz projekt; Ctrl-Z =Za-

pisz projekt; Ctrl-U= Ustawienia; Ctrl-D= Drukuj; Ctrl-Q= Wyjście; 
- Alt-E= menu "Edycja", następnie: Ctrl-Z= Cofnij; Ctrl-X =Wytnij; Ctrl-C= Kopiuj; 
- Ctrl-V =Wklej; 
- Alt-B= menu "Obliczenia"; 
- Alt-U= menu "Ustawienia"; 
- Alt-O= menu "Pomoc". 

2.5. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie wskaźnika Le Chatelier'a, dolnej i górnej granicy wybuchowości miesza
niny oraz minimalnej ilości tlenu potrzebnej do wybuchu powinno wyglądać następująco: 
- znamy stężenia poszczególnych gazów w mieszaninie- na przykład tlenu 18%, metanu 7% 

i dwutlenku węgla 2%, wpisujemy więc w polu "02" liczbę 18, w polu "CH/' liczbę 7 a w polu 
"C02" liczbę 2; 

- podczas wprowadzania danych może wyświetlić się obok pola z wartością czerwony wykrzyk
nik; oznacza to, że dana wartość przekracza dopuszczalne, określone w przepisach, stężenie; 
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- po wprowadzeniu ostatniej wartości, przyciskamy przycisk "Oblicz" i wówczas program doko
na potrzebnych obliczeń oraz wyświetli wyniki; nie jest konieczne wprowadzenie wszystkich 
widocznych na ekranie stężeń, wystarczy podać dowolne; 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia. 

2.6. Komunikaty i błędy 

Program Z .K.S. MASP został wyposażony w odpowiednie funkcje ułatwiające jego wykorzysta
nie, w tym również w komunikaty informujące obłędach popełnionych przez użytkownika. Najczę
ściej popełniane błędy to nieprawidłowo wprowadzone wartości danych początkowych, przekro
czenie zakresu obliczeniowego, części ułamkowe oddzielone od części całkowitych kropką, a nie 
przecinkiem oraz litery zamiast cyfr. W każdej chwili, można skorzystać z pliku pomocy, a dodat
kowo przy wyświetleniu jakiegokolwiek komunikatu można bezpośrednio dowiedzieć się o popeł
nionym błędzie (przykład komunikatu o błędzie został pokazany na rysunku 2) . 

~ ."_ -· ~ ."... • "l ~...". • - • 

Z.K.S. M,l_~~I!J.!!Y!{IdZanł! i!.w.Y,<:h ~·.:> ~ ..... ·:._~~~~·~;_:...,. 
' \ Proszę podać stężenie procentowe dwutlenku węgla . 

_.!J Watość nie może być ujemna! 

Rys. 2. Przykładowe okna z komunikatami o błędzie 
Figure 2. Example ofwindow with announcement about mistake 

3. PROGRAM Z.K.S. MOPE 

Program Z.K.S. MOPE służy do obliczania mocy cieplnej , jaką należy odebrać powietrzu (lub do
dać do powietrza), aby je ochłodzić (lub ogrzać) do zadanych parametrów stanu powietrza [3], [5], 
[6], [7]. 

W programie Z.K.S. MOPE uzyskiwanymi parametrami po ochłodzeniu lub ogrzaniu powie
trza są: strumień masowy powietrza suchego podlegającego przemianie, różnica entalpii właści

wych między wlotem a wylotem z przewodu wentylacyjnego oraz moc cieplna uzyskana podczas 
przemiany. 

Algorytmy obliczeniowe programu korzystają z tablic fizykochemicznych, ze wzorów opartych 
na równaniu Clapeyrona oraz z wielu innych zależności między poszczególnymi parametrami stanu 
powietrza. 

Program dokona prawidłowych wyliczeń dla założeń przedstawionych poniżej: 
znamy parametry stanu powietrza (ciśnienie atmosferyczne, temperatura termometru suchego 
i wilgotnego) przed i za urządzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą); 
znamy wielkości wydatku powietrza (które jest ochładzane lub nagrzewane)- obliczone na pod
stawie podanych przekrojów i prędkości przepływu powietrza (program dokonuje tych oblicze!'! 
automatycznie ).stężenie tlenku węgla "CO"- podawane w % w zakresie od O do l 00%. 

3.1. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ichjednostki i zakresy użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p"- podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 
- temperatury termometru suchego "t;' na wlocie i wylocie z przewodu wentylacyjnego - poda-

wane w oc w zakresie od -20 do +50°C; 
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temperatury termometru wilgotnego "tw" na wlocie i wylocie z przewodu wentylacyjnego -po
dawane w oc, w zakresie od - 20 do +50°C; 
przekroje w punktach pomiarowych "A"- podawane w m2

, powyżej O m2
; 

prędkości przepływu powietrza w punktach pomiarowych "w"- podawane w m/s, powyżej 
O m/s · 
strum,ień objętości powietrza ,;<r - podawany w m3/s, powyżej O m3/s; 
strumień masowy powietrza 11 rhrs 

11
- podawany w kg/s, powyżej O kg/s; 

różnica entalpii właściwej "t.i" pomiędzy wlotem a wylotem z przewodu - podawana w kJ/kg; 
moc cieplna (odebrana lub dodana powietrzu) "Nc"- podawana w W. 

3.2. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu widoczne jest tzw. "okno główne programu" (rys . 3). Na górnej belce 
znajduje się menu główne programu. 

3.3. Obsluga menu 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
Plik, 
Edycja, 
Obliczenia, 
Ustawienia, 
Pomoc. 
Wszystkie funkcje działają w sposób analogiczny do omówionych w rozdziale 2. 
W menu "Obliczenia" dokonujemy obliczenia mocy, jaka została odebrana lub dodana do powie

trza. 

3.4. Klawisze skrótów 

W programie Z.K.S . MOPE poszczególne funkcje można wywoływać poprzez "kliknięcie" w od
powiednim miejscu (na odpowiedniej funkcji) myszką lub za pomocą klawiszy skrótów, odrębnych 
dla każdej funkcji programu i posiadających ustawienia analogiczne, jak te w rozdziale 2. 

~ '-dycja Obliczenia \,lstawr"~_,_P_omq<-----r--------.-----,ł 

Temperatura Temperatura 

iO'lif,~iJ termome. tru suchego te1 momet111 Ciśnienie r•owietrza 
wilgo1nego 

l. . ,c "' .. . ~c p, p, 

Wint r---·- · · ~ - · 

! 18,4 15,4 r·sgaoa 
Wylot 

! ' ' ' ' '' " ' 

23,2 ~---- zii.i ,- 99iiao· 
Srednica przewodu Przekrój przewodu P rędkoSć przepływu 

S1n•miell objętości 
wentylacyjnego wentylacyjnego powietrza powietrza w przewodzie 

d, n A ,m ,, n·,: c V' ,mlJ"i 

0.4' ' ·- i 

~-pr . kg/s 

Rólnica entaiJ>il właściweJ l Moc cieplna Strumieil masy powietrza suchego 

.oi , f. J:f " i .'i,, W 

·;=-----r,·,------_-_-_ -_ - -11 

Rys. 3. Okno główne programu Z.K.S. MOPE 
Figure 3. Main window ofZ.K.S. MOPE 
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3.5. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie mocy cieplnej powietrza powinno wyglądać następująco: 
znamy ciśnienie atmosferyczne p = 99 800 Pa; 

- znamy temperatury termometru suchego i wilgotnego na wlocie do przewodu ts 1 = 18,4°C 
i twl = 15,4°C; 
znamy temperatury termometru suchego i wilgotnego na wylocie z przewodu ts2 = 23,2°C 
i tw2 = 20,2°C; 
znamy średnicę przewodu wentylacyjnego d= 0,4 m; 
znamy prędkość przepływu powietrza w przewodzie w = 2 m/s; na podstawie średnicy i pręd
kości program automatycznie oblicza strumień objętości powietrza; 
wprowadzamy wartości danych początkowych w odpowiednie miejsca na oknie głównym pro
gramu Ueżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość jej po
prawy); 
po wprowadzeniu ostatniej wartości należy użyć przycisku "Oblicz" - program dokona potrzeb
nych obliczeń i wyświetli wyniki; 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wydruku lub zapisu obliczeń . 

4. PROGRAM Z.K.S. MOMIX 

Istnieją dwa sposoby wyznaczania parametrów końcowych mieszających się strumieni powietrza
analityczny i graficzny. Mają one swoje wady i zalety. W każdym z nich wymagane są do wyzna
czenia (obliczenia) końcowych parametrów mieszaniny wydatki masowe strumieni powietrza. Przy 
podanych wydatkach objętościowych (a tak się dzieje najczęściej w kopalniach) zachodzi potrzeba 
dodatkowego ich obliczenia. W związku z tym dużym ułatwieniem, przy wyznaczaniu parametrów 
mieszaniny, jest skorzystanie z odpowiedniego programu komputerowego [8], [9] . 

Dotychczasowe opracowania tego tematu mają postać złożonych aplikacj i, nie obliczających jed
nak bezpośrednio potrzebnych wartości. Są to programy czysto komercyjne, napisane z myślą o kon
kretnych dziedzinach przemysłu, posiadające na przykład ograniczony zakres temperatur, a więc ma
ło elastyczne i trudne do zastosowania w celach edukacyjnych. W związku z tym zaistniała potrze
ba opracowania algorytmu komputerowego, pozwalającego w znaczny sposób uprościć powyższe 
obliczenia. Program Z.K.S. MOMIX korzysta z równań bilansu ciepła i wilgoci. Obsługa programu 
jest intuicyjna i nie różni się specjalnie niczym od innych programów z pakietu Z.K.S. AEROLAB, 
a z doświadczenia autorów wynika, że student uczelni technicznej potrzebuje zaledwie kilku minut 
na naukę obsh1gi programu. 

4.1. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Po uruchomieniu programu na ekranie widoczne jest "okno główne programu" (rys. 4). 
Poszczególne oznaczenia, ichjednostki i zakresy użyte w programie: 

- ciśnienie atmosferyczne "p" -podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 
temperatury termometru suchego "ts'' pierwszego i drugiego strumienia powietrza oraz miesza
niny- podawane w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 

- temperatury termometru wilgotnego "tw" pierwszego i drugiego strumienia powietrza oraz mie
szaniny - podawane w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
przekroje w punktach pomiarowych "A" - podawane w m2

, powyżej O m2
; 

- prędkości przepływu powietrza w punktach pomiarowych "w"- podawane w m/s, powyżej 
O m/s; 
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strumienie objętości powietrza "V' pierwszego i drugiego strumienia oraz mieszaniny- poda
wane w m3/s, powyżej O m3/s; 
strumienie masowe powietrza "m" pierwszego i drugiego strumienia oraz mieszaniny- poda
wane w kg/s, powyżej O kg/s. 
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j flOWietrl>l 

l '-"'' 
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Rys. 4. Okno głó•vne programu Z.K.S. MOMIX 
Figure 4. Main windo w o f Z. K. S. MOMIX 

4.2. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie końcowych parametrów mieszaniny powinno wyglądać następująco: 
znamy ciśnienie atmosferyczne p = 98 600 Pa; 
znamy temperatury termometru suchego i wilgotnego pierwszego oraz drugiego strumienia 
(ts 1 = 24,2°C, tw1 = 19,6°C, ts2 = 21,4°C, tw2 = 17,4°C); 
znamy przekroje (A1 =5m2

, A2 =12m2
); 

znamy prędkości przepływu powietrza w tych przekrojach (w 1 = 2,25 mis oraz w2 = 3,20 m/s); 
następnie wprowadzamy wartości danych początkowych, zgodnie z oznaczeniami zawartymi 
w programie (jeżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość, istnieje możliwość jej po
prawy); 
po wprowadzeniu ostatniej wartości , należy użyć przycisku "Oblicz" - program dokona potrzeb
nych obliczeń i wyświetli wyniki; 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wydruku, zapisu obliczeń i pomocy. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule programy dotyczą zagadnień związanych z aerologią górniczą w zakresie 
obejmującym podstawy fizyki powietrza kopalnianego (jego składu i charakterystyki gazów kopal
nianych, przemian termodynamicznych powietrza kopalnianego oraz wyznaczania końcowych pa
rametrów mieszaniny dwóch strumieni powietrza) . Autorzy mają nadzieję, że oprogramowanie to 
będzie pomocne nie tylko studentom korzystającym z niego na zajęciach laboratoryjnych, ale oka
że się także pomocne w podnoszeniu kwalifikacji i szkoleniu etatowych pracowników polskich ko
palń. W części drugiej artykułu zostaną omówione programy dotyczące rozwiązywania zagadnień 
związanych z przepływem powietrza w kopalni. Należy także podkreślić fakt, iż cały pakiet Z.K.S. 
AEROLAB ze względu na jego zastosowanie edukacyjne jest nieodpłatnie udostępniany studentom 
Politechniki Śląskiej w ramach zajęć laboratoryjnych, ale również inne jednostki (po odpowiednich 
uzgodnieniach licencyjnych) mogą z niego korzystać bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów finan
sowych. 
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Educational and Scientific Aspects ofthe Z.K.S. AEROLAB 
in Solving Problems from the Physics o f Mining Air 

The development of computer techniques enables to carry many calculations out from the mining 
aerology and physics ofmining air in the very fast and accurate way. Authors ofthe artide consid
ering this fact created the new software allowing for making itself acquainted with issues and the edu
cation in this scope. The package of written teachwares specially to this purpose is called Z.K.S. 
AEROLAB. Three prograros being included in a package (MASP, MOPE, MOMIX) they concem 
exactly this problem and they were created to research purposes (for researchers, absorbing univer
sity and school teachers oneseJf with the mining aerology, the ventilation, the air-conditioning and 
mine measurements) and for educational purposes (above all for pupils and students having the la
boratory part conceming measurements of air parameters in their school curricula, in such objects 
as: aerology, physics, thermodynamics and protection of air). They should also be of help to workers 
o f mine ventilation services and the industrial safety to training purposes and as part o f raising pro
fessionaJ qualifications. Therefore an information about these prograros and the way o f using them 
was in the paper. 
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Nowe wyzwania i bieżące korzyści płynące 
z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. 

Roman Łój, Jarosław Stopa 
Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zintegrowany system zarządzania - wdrożony i utrzy
mywany w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.- w kontekście bieżących korzyści płynących 
z jego stosowania oraz nowych wyzwań w przyszłości na tle obecnej i docelowej struktury organi
zacyjnej firmy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zintegrowany system zarządzania, bieżące korzyści, nowe wyzwania 

WPROWADZENIE 

Artykuł opisujący funkcjonowanie w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania po
wstał w momencie szczególnym, a mianowicie w roku jubileuszowym piętnastolecia obecności 

Holdingu w polskiej gospodarce. 
Katowicki Holding Węglowy S.A. powołany został aktem notarialnym w dniu 29 czerwca 1993 

roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jedenastu kopalń . 

Jedynym akcjonariuszem powstałej Spółki jest Skarb Państwa. 
W minionych Jatach górnictwo węgla kamiennego przeszło przez trudny proces transformacji 

wynikający z potrzeby dostosowania się do nowych warunków określonych przez gospodarkę wol
norynkową. 

Z wielką satysfakcja można stwierdzić, iż Katowicki Holding Węglowy S.A. nie tylko prze
trwał jako samodzielny podmiot gospodarczy, ale umocnił swoją pozycję na polskim i zagranicz
nym rynku węgla energetycznego. 

Taką pozycję, bez wątpienia, nasza firma zawdzięcza wydajnej pracy wykwalifikowanej załogi 
kopalń i Biura Zarządu oraz kompetentnemu i skutecznemu zarządzaniu prowadzonemu przez ka
drę kierowniczą Holdingu. 

l. OBECNA STRUKTURA I OBSZAR GÓRNICZY 

Obecną strukturę organizacyjną Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. tworzy 5 kopalń: 
Murcki, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek, Wujek i Staszic, które łącznie z KWK Kazimierz-Juliusz 
Sp. z o.o., tworzą Katowicką Grupę Kapitałową. 
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Rys. l. Obszar górniczy Katowickiej Grupy Kapitałowej 
Figure l. Katowice Group ofCapital Mining Area 

2. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

.. ·· 

W ostatnich latach Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wprowadził w kopalniach 
i Biurze Zarządu System Zarządzania Jakością (ISO 9000), System Zarządzania Środowiskiem 
(ISO 14000) oraz System Zarządzania BHP (PN N 18000). W 2004 roku zintegrowano systemy 
zarządzania jakością i środowiskiem, natomiast w 2005 roku nastąpiło zintegrowanie istniejącego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem . W związku z powyższym powołany został Pełnomocnik 
Zarządu KHW S.A. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Istota wdrożonego Systemu zawarta jest w niżej przedstawionym dokumencie noszącym nazwę 
"Polityka Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.", w którym została określona misja naszej fir
my, wyznaczająca cele strategiczne oraz wskazująca metody ich realizacji. 

Myślą przewodnią Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest tzw. "podejście procesowe" które 
zakłada, że nie można wdrożyć w firmie efektywnego i produktywnego systemu zarządzania, nie 
posiadając wiedzy na temat podstawowych procesów. Oznacza to, że wymagania norm oparte zo
stały na założeniu, iż cała wartość dodana w przedsiębiorstwie jest realizowana poprzez sieć po
wiązanych ze sobą procesów. We wdrożonym w Holdingu systemie zostały opisane najważniejsze 
procesy przebiegające podczas prowadzonej przez firmę działalności. Powiązanie i współzależność 
procesów pod kątem ich projektowania, wdrażania i weryfikacji pozwala zapewnić właściwe wa
runki do ich optymalizacji, a więc doskonalenia. Podejście procesowe określone w normie przed
stawia firmę jako strukturę poziomą. W związku z tym, wszystkie komórki organizacyjne w firmie 
są ze sobąpowiązane i muszą współpracować, aby osiągnąć efekt końcowy, czyli zadowolenie Klienta. 
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Ostatnio, tj. w listopadzie 2007 roku miał miejsce ważny sprawdzian funkcjonowania systemu, 
którym był audit recertyfikacyjny, decydujący o prolongacie uzyskanego wcześniej certyfikatu. 
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CE 
Jednostka certyfi kująca 

TUV NORO Polska Sp. z o.o. 

zaświadcza, że organizacja 

Katowicki Hold ing Węglowy S.A. 
Biuro Zarządu 

ul. Damrota 16-1 8. Pl l 40-022 Kalowice 
wraz z organizacjami według załącznlj(a 

wprowadziła i stosuje 
system zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego 

w zakresie : 

Nadzorowanie udostępniania l eksploatacji złóż węgla kamiennego, 
nadzorowanie gospodarki odpadami, 

organizacja l realizacjo sprzedały. 

Na podstawie przeprowadzonego auditu. 

patwierdza się spełnienie wymagań normy 

PN-EN ISO 9001 : 2001 
PN- EN ISO 14001 :2005 

Ce!tyfikat ten jest ważny do: 12·11-2010 

Numer rejestracyjny . AC/090/6271V79n007 

'f'C.t:. . 

-··· · ·ió..-e.o~,.: ".,,,.Q, ,.",!f. ..... .oooi' ..... -
rt,-. t.rJR:C~i!Jrl .,. 

... ~ .. ~. 1>\J ~ 

Audit przeprowadziła grupa auditorów firmy TUV NORD Polska, zgodnie z wcześniej ustalo
nym , szczegółowym planem. Badanie systemu, zakończyło się pomyślnie dla Katowickiego Hol
dingu Węglowego S.A. i jego kopalń. W efekcie uzyskaliśmy prawo do dalszego posiadania certy
fikatu w okresie następnych trzech lat. 

Według standardów prezentowanych przez wymienioną firmę TUV NORD Polska z wdrożenia 
i certyfikacji systemów płyną następujące korzyści: 

polepszenie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej; 
lepsze zrozumienie i przejrzystość procesów zachodzących wewnątrz organizacji; 
zrozumienie wpływu wymagań zewnętrznych na organizację oraz Klientów; 
jasna odpowiedzialność oraz uprawnienia; 
obiektywny dowód dla Klientów, którzy szukają zaufania, że oferowana jakość zostanie utrzy
mana- a zwiększenie zadowolenia Klientów to ich lojalność wobec firmy, a więc docelowo 
wzrost obrotów; 
ukierunkowanie działań na zapobieganie błędom a nie ich wykrywanie - co pozwala na zaosz
czędzenie środków finansowych oraz nakładu pracy; 
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zapobieganie - zwiększa zadowolenie z pracy samych pracowników prowadząc tym samym do 
wzmożonej ich motywacji oraz lepszej wydajności osiąganych wyników; 
certyfikowany system to materialny dowód i marketingowa przewaga oraz możliwość konkuro
wania na tych samych zasadach jak inne organizacje- to lepsza zdolność formułowania ofert; 
możliwość ograniczenia wielokrotnych auditów drugiej strony, które są kosztowne zarówno dla 
dostawców jak i dla Klientów. 
Do kluczowych wymagań zawartych w normie zarządzania jakością ISO 9001:2000 którymi 

firma powinna się kierować w swojej działalnOści są wymagania zawarte w kolejno wymienionych 
rozdziałach nr 5, 6, 7 i 8: 

odpowiedzialność kierownictwa, 
zarządzanie zasobami, 

- realizacja wyrobu, 
- pomiary, analiza i doskonalenie. 

Wymienione wymagania mają charakter zamkniętego cyklu, w którym system zarządzania ja
kością stale się doskonali dążąc do maksymalnego zaspokojenia potrzeb klienta, czyli jego satysfak
cji. Takie postępowanie jest kojarzone z realizacją cyklu PDCA zwanego cyklem Deminga. 
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Rys. 2. Cykl poprawy PDCA wg Deminga (ang. Plan-Do-Check-Action) 
Figure 2. Deming's PDCA (Plan-Do-Check-Action) correction cycle 

W przypadku wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zaistniały warunki do zidenty
fikowania aspektów środowiskowych, w tym aspektów znaczących, dla których opracowano pro
gramy poprawy. 

Zaliczyć do nich należy przede wszystkim przedsięwzięcia proekologiczne, obejmujące moni
toring oraz ciągłe doskonalenie procedur, które dotyczą przede wszystkim działań w zakresie: 
- gospodarki wodno-ściekowej; 

gospodarki odpadami; 
- emisji hałasu; 
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rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych i przywracania im wartości użytko
wych; 
redukcja emisji pyłów i gazów; 
produkcja ekologicznych paliw (ekoret, ekofins). 
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Natomiast, jeżeli chodzi o efekty funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i kon
troli strat, to do najważniejszych należą: zapisy w polityce ogłoszonej przez Prezesa Zarządu KHW 
S.A. o zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, wzrost poziomu bezpieczeń
stwa w podległych kopalniach i obniżenie strat z tytułu wypadków i zdarzeń potencjalnie wypad
kowych, doskonalenie procesu szkoleń załóg górniczych ukierunkowanych na zmianę ich świado
mości postrzegania zagrożeń oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowni
ków, we współpracy z WUG uzupełniono wszystkie programy szkoleń o zagadnienia z psychologii 
pracy, szkolenie pracowników po wypadkach, umożliwiające bezstresowy powrót do wykonywa
nej uprzednio pracy, unifikacja i usystematyzowanie dokumentacji w działach BHP, obligatoryjny 
obowiązek szacowania ryzyka na stanowiskach pracy, wsparty systemami informatycznymi, sys
tem zarządzania bezpieczeństwem stymuluje efektywne metody sterowania produkcją. 
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4. DOCELOWA STRUKTURA KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 

Założenia docelowej struktury organizacyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego przewidują pro
wadzenie działalności firmy w oparciu o trzy centra wydobywcze: 
- Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek- w roku 2005 nastąpiło połączenie kopalń Śląsk i Wujek 

w wyniku którego powstał dwu-ruchowy zakład górniczy; 
- Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła- w roku 2007 nastąpiło połączenie kopalń 

Mysłowice i Wesoła, w wyniku którego również powstał dwu-ruchowy zakład górniczy; 
- Kopalnie Węgla Kamiennego Staszic, Murcki, Wieczorek- przewidziane są do połączenia 

w jeden zakład górniczy w terminie późniejszym po przeprowadzeniu niezbędnych prac przy
gotowawczych technicznych i organizacyjnych. 
Głównymi przesłankami do tworzenia centrów wydobywczych jest optymalizacja kosztów pro

dukcji, koncentracja wydobycia, sprawniejsze wdrażanie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyj
nych oraz uproszczenie struktur organizacyjnych. 

5. PRZYSZŁOŚĆ-PRZEWIDYWANE NOWE WYZWANIA DLA FUNKCJONOWANIA 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KHW S.A. 

Przyszłość stanowi obszar czasu nadchodzącego, której do końca nie można przewidzieć. Jed
nakże nasze działanie i myślenie teraźniejsze a także czerpanie z dobrych doświadczeń przeszłych 
- dotyczących tak skomplikowanego, wielopłaszczyznowego zjawiska jakim jest Zintegrowany 
System Zarządzania- pozwala podjąć próbę przewidywania głównych priorytetów jego funkcjo
nowama. 

1edną z głównych zasad, o której należy pamiętać z myślą o przyszłości Zintegrowanego Sys
temu jest przestrzeganie zapisów norm regulujących każdą z jego trzech głównych składowych . 

W tym wypadku nie chodzi tylko o przestrzeganie litery tych dokumentów, ale również ich ducha, 
który przejawia się szczególnie w takich wspólnych wymaganiach jak: zaangażowanie kierownic
twa, współudział pracowników oraz ciągłe doskonalenie. 

Przy spełnieniu tych warunków funkcja gospodarcza i społeczna systemu ma szansę na wza
jemne optymalne dopełnienie się, stając się swoistym, wspólnym językiem wszystkich grup zawo
dowych biorących udział w produkcji, sprzedaży, nadzorze i innych niezbędnych obowiązkach 
służbowych zapewniających prawidłowe działanie tak dużej organizacji gospodarczej jakąjest Ka
towicki Holding Węglowy. 

Jeżeli chodzi o nowe wyzwania wiążące się z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Za
rządzania to ich główne kierunki zdeterminowane zostały przez Strategię Katowickiej Grupy Kapi
tałowej na lata 2007-2015. Aktualna lista procedur obowiązujących w Zintegrowanym Systemie 
Holdingu i jej kopalń obejmuje około I 80 pozycji. 

Procedury, które zapewniają bezpośredni nadzór i doskonalenie Systemu Zarządzania są nastę
pujące: 

- Audi ty wewnętrzne. 
- Działania korygujące i zapobiegawcze. 
- Opracowanie i nadzorowanie dokumentacji. 
- Przegląd Systemu Zarządzania. 

Oprócz wymienionych, funkcjonuje grupa procedur specjalistycznych opisujących metody dzia
łania w kluczowych obszarach aktywności firmy, które jednocześnie stanowią fundament integracji 
systemu. 

Mając tak przygotowaną bazę formalną systemu, która jest permanentnie doskonalona, a w za
leżności od potrzeb może być korygowana i uzupełniana możemy podjąć próbę określenia zarysu 
przyszłych zadań systemu zdeterminowanych przez wymienioną strategię . 
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5.1. Strategia innowacyjna KGK 

Strategia innowacyjna KGK preferuje następujące kierunki: 
systematyczne doskonalenie procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem efektyw
ności operacyjnej; 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez monitorowanie zagrożeń naturalnych oraz 
opracowanie metod skutecznej profilaktyki; 

- optymalizacja procesów produkcyjnych w celu poprawy efektywności produkcji i redukcji kosz
tów. 
Kluczowym tematem w tym zakresie jest opracowanie i realizacja programu zwiększenia war

tości KHW S.A. poprzez uzyskanie znaczącej, stabilnej i długoterminowej poprawy rentowności 
działalności i wykorzystania aktywów. 

Strategie: produkcyjna i marketingowa obejmują rozwój eksploatacji z uwzględnieniem: 
- zapotrzebowania rynku na węgiel o określonych parametrach jakościowych; 
- możliwości technicznych eksploatacji pokładów; 
- racjonalnej gospodarki złożem; 

warunków geologiczno-górniczych; 
wpływu eksploatacji na powierzchnię; 

- dla celów marketingowych węgiel energetyczny kopalń KGK jest wzbogacany i sortowany dla 
uzyskania sortymentów grubych średnich i miałowych z przeznaczeniem do zbycia na rynku 
dla energetyki systemowej, ciepłownictwa i przemysłu. 
Strategia ochrony środowiska, ma na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania kopalń 

na środowisko oraz zapewnienie monitoringu środowiskowego. 
W Katowickim Holdingu Węglowym S.A. działa Zespół ds. Oceny Aspektów Środowisko

wych, który opracowuje rejestr celów i zadań środowiskowych dla firmy na kolejne lata w oparciu 
o założenia strategii. 

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach, głównymi celami zapisanymi w strategii są: 
- podniesienie pozycji bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy; 
- poprawa skuteczności szkoleń BHP dla załóg górniczych; 

podjęcie działań zmierzających do obniżenia ryzyka zawodowego; 
- kontynuacja współpracy ze szkołami średnimi oraz Uczelniami w celu należytego przygotowa

nia przyszłych kadr dla KHW S.A.; 
- doskonalenie we wszystkich kopalniach holdingowych systemu zarządzania bezpieczeństwem 

w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. 

5.2. Upublicznienie mniejszościowego pakietu akcji na giełdzie papierów własnościowych 

Strategia zawiera następujące zasady, które będą stanowić fundament planowanego upublicznienia 
akcji: 

działania w tym zakresie będą uzgadniane w porozumieniu ze stroną społeczną; 
sposób i przebieg procesu upublicznienia akcji powinien gwarantować utrzymanie większo
ściowego pakietu akcji pod kontrolą Skarbu Państwa; 
proces będzie prowadzony poprzez giełdę papierów własnościowych; 
pracownicy otrzymają akcje prywatyzowanej spółki, a w przypadku pracowników nieupraw
nionych, należy przygotować rozwiązania rekompensujące . 

Upublicznienie mniejszościowego pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie Papierów Własnościo
wych w Warszawie ma na celu pozyskanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyj
nych i modernizacyjnych niezbędnych dla stabilizacji poziomu wydobycia kopalń oraz rozwoju 
Spółki. 

Strategia Katowickiej Grupy Kapitałowej na lata 2007-2015 jest obszernym dokumentem, przy
jętym przez Zarząd KHW S.A. i pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą. 
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W niniejszym artykule zarysowano wybrane założenia Strategii w kontekście przyszłych za
mierzeń funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Katowickim Holdingiem Węglo
wym S.A. 
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New Chałlenges and Actual Benefits Derived from Functioning 
o f Katowicki Holding Węglowy S.A. Integrated Management System 

The paper presents integrated management system - implemented and maintained at Katowicki 
Holding Węglowy S.A. -in the light of actual advantages of its application and new chaHenges in 
the future with regard to the present and planned organizational structure ofthe company. 
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STRESZCZENIE: Zrealizowane w 2007 roku wdrożenie "Systemu wspomagania decyzji w pro
cesie przygotowania złoża do eksploatacji w kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" S.A. poza 
startem produktywnym samego systemu, na który składa się szereg narzędzi informatycznych do
prowadzić miało przede wszystkim do wypracowania nowej metodyki projektowania i harmo
nogramowania produkcji w ścisłym powiązaniu z informacjami dotyczącymi tak struktury złoża 
i jego jakości. Artykuł opisuje etapy realizacji samego wdrażania oraz sposób przepływu danych 
w systemie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie złożem, cyfrowa mapa górnicza, model złoża, harmonogram
mowanie eksploatacji, sterowanie jakością urobku, model złoża 

l. WPROW ADZENIE 

Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz 
związanego z tym zużycia surowców. Zrozumiałym jest, zatem fakt niepokoju o ich wystarczal
ność szczególnie w odniesieniu do surowców nieodnawialnych, tym bardziej, iż w XX wieku świa
towa produkcja przemysłowa wzrosła kilkanaście razy, a w okresie po drugiej wojnie światowej 
zużycie surowców osiągnęło stan równy ich wykorzystaniu w dotychczasowej historii ludzkości 
[Brundtland 1991]. Niepokój ten towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wynika to z roli , jaką 
surowce odgrywają w rozwoju cywilizacji [Kicki 2004]. 

Biorąc powyższe pod uwagę za interesujące należy uznać wszelkie działania mające na celu 
wpływać na optymalizację wybierania złoża, jednym z takich działań- zdaniem autorów artykułu
jest bez wątpienia budowa systemu informatycznego wspomagającego podejmowanie decyzji 
w procesie przygotowania złoża do eksploatacji. 

Charakterystyka podstawowych założeń budowy takiego systemu stanowiła kanwę do napisa
nia niniejszego referah1 obejmując swą tematyką kluczowe czynniki realizowanego właśnie przez 
autorów referatu wdrażania w najlepszej od wielu lat w Polsce kopalni węgla kamiennego "Bog
danka" S.A. 

l. l. ?odstawowe założenia systemu wspomagania decyzji w procesie 
przygotowania złoża do eksploatacji w warunkach kopalni .. Bogdanka " S.A . 

Kopalnia "Bogdanka" po raz kolejny wytycza nowe kierunki rozwoju całej branży wydobywczej 
w Polsce. Tym razem ta innowacyjność dotyczy informatyzacji procesu projektowania i zarządza-
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nia gospodarką złożem. O tym jak wielce jest to proces trudny i złożony niech świadczy fakt, że 
obecnie żadna kopalnia podziemna w Polsce nie posiada spójnego i zintegrowanego systemu za
rządzania gospodarką złożem - co prawda kilkukrotnie do zakupu i wdrożenia takiego systemu 
przymierzał s ię KGHM "Polska Miedź" S.A. ale ostatecznie zawsze na jakimś etapie procedury 
zakupowej miedziowy koncem wycofywał się z pietwotnych planów. 

Realizowane w KWK "Bogdanka" od początku lutego bieżącego roku wdrożenie poza startem 
produktywnym samego systemu, na który składa się szereg narzędzi informatycznych doprowadzić 
ma przede wszystkim do wypracowania nowej metodyki projektowania i harmonogramowania pro
dukcji w ścisłym powiązaniu z informacjami dotyczącymi struktury złoża i jego jakości. Pozwali 
to optymalizować planowanie i kontrolę eksploatacji oraz sterowanie procesem wydobycia węgla, 
w konsekwencji efektywnie wpływając na racjonalne zarządzanie gospodarką złożem w skali całej 
kopalni. 

W skład wdrażanego systemu wchodzą następujące elementy: 
- numeryczny model złoża, 
- cyfrowa mapa wyrobisk gómiczych, 
- cyfrowy harmonogram produkcji. 

1.2. Zakres wdrożenia 

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się z dniem 24 stycznia. Inwestor narzucił podział wdrożenia na dwa 
etapy: 
l . Dostarczenie sprzętu i oprogramowania w 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. 
2. Implementacja systemu w L W "Bogdanka" S.A. w ciągu 6 miesięcy. Termin ten następnie zos

tał zwiększony do 9 miesięcy. 
Zakresem wdrożenia objęto następujące dziedziny działalności zakładu górniczego: 
miernictwo - w obrębie którego należało między innymi wykonać górniczą mapę cyfrową w ska
li l :2000 złożoną z 70 sekcji oraz przygotować procedury i narzędzia do prowadzenia tej mapy. 
geologię - gdzie chodziło o stworzenie modelu cyfrowego złoża, zaprojektowania i zbudowa
nia bazy danych hydro z możliwością wizualizacji jej elementów na mapie, zaprojektowanie 
i zbudowanie bazy danych geotechnicznych z możliwością ich wizualizacji na mapie i prze
krojach. Umożliwić to miało obróbkę stworzonego cyfrowego modelu złoża, w tym parame
trów jakościowych węgla oraz wytrzymałości skał przy uwzględnieniu zagrożeń naturalnych; 
przygotowanie produkcji - tworzenie i obróbka harmonogramów robót udostępniających i eks
ploatacyjnych a także likwidacji i przebudów. Z powyższych harmonogramów będzie można 
obliczyć zapotrzebowanie na materiały. 
W trakcie prac projektowych okazało się że niezbędnym jest rozszerzenie projektu o elementy 

systemu funkcjonujące w działach : 

zaopatrzenia materiałowego - utrzymywanie zapasów materiałowych na poziomie zgodnym 
z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu robót; 
dyspozytorni- dzienna archiwizacja wykonów oraz zużycia materiałów. 

1.3. Koncepcja wdrożenia 

Koncepcję wdrożenia systemu w L W "Bogdanka" S.A. oparto o doświadczenia zdobyte w trakcie 
budowy, rozbudowy i modyfikacji systemu GSI (Górniczy System Informatyczny) w kopalni węg
la brunatnego BOT KWB "Turów" S.A. 

Podstawowymi założeniami funkcjonującego tam systemu uczyniono: 
- integrację wszystkich użytkowników, programów wokół repozytorium danych, w którym zgro

madzone zostają informacje; 
- uniezależnienie pracy systemu od płynności kadry i użytkowników (zwolnienia z pracy, cho

robowe, emerytury, itd.); 
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- niewrażliwość systemu zarządzania złożem od ilości i złożoności informacji go opisujących; 
- integrację wszystkich istniejących i dotychczas wdrożonych systemów w przedsiębiorstwie 

w jeden spójny system; 
- otwartość systemu na zmieniające się uwarunkowania, potrzeby użytkownika, dostępne nowe 

oprogramowanie; 
- ciągłą współpracę z użytkownikiem w procesie wdrażania i rozbudowy systemu - po zakoń

czeniu wdrażania stały nadzór autorski polegający na szkoleniach i dostosowywaniu systemu 
do zmieniających się wymagań i oczekiwań odbiorcy. 
Pierwsza, podstawowa zasada dotycząca integracji wszystkich użytkowników programów wo

kół repozytorium danych, w którym zgromadzone zostały wszystkie niezbędne informacje, osiąg
nięta została poprzez: 
l. Dostarczenie komputera będącego Serwerem danych dla całego systemu -pierwotnie założono 

że komputer ten będzie stanowił repozytorium wszystkich danych, to znaczy, że będzie pełnił 
funkcje zarówno serwera baz danych jak również serwera plików. W trakcie prac wdrożenio
wych Zleceniodawca zadecydował, że repozytorium danych będzie rozdzielone na dwa serwe
ry. Serwer dostarczony przez Konsorcjum będzie pracował jako serwer baz danych, natomiast 
serwer istniejący już w strukturze informatycznej LW "Bogdanka" S.A. zostanie dedykowanym 
serwerem plików. Generalnie dla użytkowników końcowych, rozdzielenie wspomnianych ról 
jest niewidoczne. 

2. Zapewnienienie scentralizowanego zabezpieczenia dostępu do danych i aplikacji - zabezpiecze
nia realizowane są na dwóch poziomach, dostęp do repozytorium danych dla plików jest za
bezpieczony przez odpowiednie prawa dostępu systemu Novell, dostęp do aplikacji i baz da
nych zabezpieczony jest przez system SoftMine Desktop. Dodatkowo na poziomie plików za
rządzany jest dostęp do górniczej mapy cyfrowej . 

3. zastosowanie w obrębie systemu jednego dominującego środowiska graficznego (Bentley Mi
croStation)- ze względu na różny format wizualizowanych danych w mapie cyfrowej, czy spec
jalistycznych aplikacjach do modelowania, projektowania, harmonogramowania, niezbędne jest 
by istniała graficzna platfonna wymiany danych, zapewniająca jak najbardziej niekonfliktowy 
przepływ danych pomiędzy różnymi środowiskami graficznymi. 
W trakcie prac nad ofertą wykonano analizę narzędzi do budowy złoża, projektowania i har

monogramowania produkcji. 
Analiza wykonana była pod kątem: 

- warunków budowy złoża LW "Bogdanka" S.A. 
- analizy dostępnych funkcjonalności różnych rodzajów narzędzi stosowanych w górnictwie świa-

towym; 
- możliwości wymiany danych pomiędzy narzędziami; 
- łatwości obsługi (czas wdrożenia); 
- możliwości implementacji systemu lub jego części w innych kopalniach podziemnych w Polsce; 
- rozpowszechnienia narzędzi w Polsce; 
- przedstawicielstwa firm w Polsce. 

1.4. Narzędzia informatyczne 

Na dobór wykorzystanych do budowy systemu narzędzi informatycznych duży wpływ miał zało
żony na wstępie bardzo krótki czas wdrożenia (6 miesięcy). Narzędzia zakupione w firmie Surpac 
miały predefiniowaną strukturę geologicznej bazy danych, zbliżoną do tej, jaką proponuje w swo
ich bazach danych, od wielu lat firma PRGW. Znacznie skróciło to okres dostosowania jej do 
potrzeb użytkowników w L W "Bogdanka" S.A. 

Propozycja doboru narzędzi opierała się jak już powyżej stwierdzono na doborze specjalistycz
nego oprogramowania, które posłużyło do wykonania modelu złoża, projektowania i hannonogra
mowania produkcji. 
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Nie brano pod uwagę narzędzi wysoce zintegrowanych, ze względu na ich mniejszą możliwość 
dostosowania do specyficznych warunków panujących w polskim górnictwie węglowym. A tym 
samym większy koszt wdrożenia. 

Generalnie lista produktów dostarczonych przez konsorcjum kopalni "Bogdanka" S.A. obej
mowała trzy kategorie: 
I. produkty dostarczone przez konsorcjum wykonane przez firmy nie będące w konsorcjum; 
2. produkty dostarczone przez konsorcjum wykonane przez firmy będące w konsorcjum; 
3. produkty stanowiące element wdrożenia. 

Do grupy pierwszej zaliczono narzędzia : 

- MicroStation, 
- I/Mine Modeller, 
- Minex Horizon, 
- Surpac Visio, 
- MineSched, 
- MS Projekt, 
- MS SQL Server 2005, 
- Server ProLine, 
- MS Windows 2003 Server. 

Do grupy drugiej zaliczono produkty wykonane w konsorcjum: 
- SoftMine® Mapa KWK, 
- MainCoal Odbiory, 
- MainCoal Kartoteka Wyrobisk, 
- SoftMine® Edytor Minex, 
- SoftMine® Global Tools, 
- SoftMine® Hydro, 
- SoftMine® Penetrometry, 
- SoftMine® MineSched Raport, 
- SoftMine® Desktop, 
- SoftMine® Wykony. 

Do grupy trzeciej zaliczono produkty stanowiące element wdrożenia: 

- Cyfrowa mapa wyrobisk górniczych, 
- Cyfrowy model złoża, 
- Baza danych hydro, 
- Baza danych kartoteka wyrobisk, 
- Baza danych odbiory, 
- Przykładowy harmonogram eksploatacji, 
- Szkolenia, 
- Instalacja narzędzi. 

Jednocześnie po dokonaniu analizy posiadanych materiałów źródłowych i przeprowadzeniu nie
zbędnych wywiadów z przyszłymi użytkownikami systemu oceniono, że jest możliwe spełnien ie 

na tym etapie wdrożen ia wszystkich zgłaszanych oczekiwań zleceniodawcy, bez konieczności two
rzenia korporacyjnej bazy danych. W związku z powyższym postanowiono skupić się na projek
tach struktur baz danych narzędziowych, oraz repozytorium danych do przechowywania głównie 
materiałów graficznych, w tym elementów cyfrowej mapy gómiczej. 

2. SYSTEM ZINTEGROWANY 

Funkcjonujące w ramach systemu relacyjne bazy danych zostały umieszczone na serwerze Pro-Line. 
Bazy zarządzane są przez system zarządzania relacyjnymi bazami danych MS SQL Server 2005. 
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Wyjątek stanowi relacyjna baza danych systemu MINEX. Znajduje się ona wewnątrz struktury fol
derów stanowiących tzw. projekt. System tej jest zarządzany przez wyspecjalizowane narzędzia 
MINEX'a. 

Na serwerze plików została zaimplementowana struktura folderów z odpowiednimi prawami 
dostępu, za pomocą, której odbywa się przepływ danych, które nie znajdują się wewnątrz baz da
nych. 

Od początku prac projektowych zwracano dużą uwagę na kontrolę praw dostępu do krążących 
w systemie informacji oraz bezpieczeństwo tychże danych. Ostatecznie zdecydowano, że prawo do 
uruchomienia aplikacji i jednoczesnego dostęp do baz danych realizowane jest za pomocą panelu -
SoftMine® Desktop. 

W zależności od ustawień, w systemie SoftMine'Y · Desktop użytkownik może wejść do systemu 
najeden z tych trzech sposobów. 
l. za pomocą karty chi p' owej bez podawania lo ginu i hasła; 
2. za pomocąkartychip'owej bez podawania loginu ale z podaniem hasła; 
3. za pomocą loginu i hasła. 

W zależności od uprawnień istnieje również możliwość uruchomienia poszczególnych narzędzi 
systemu. Narzędzia z kolei umożliwiają wstawianie, edycję i usuwanie danych. Dostęp do struk
tury katalogów został zaimplementowany na bazie systemu Novell. 

W obrębie górniczej mapy cyfrowej prowadzonej w Bentley MicroStation istnieją dodatkowe 
zabezpieczenia danych na poziomie pliku, gdzie użytkowników podzielono na trzy grupy z nastę
pującymi prawami: 

pełen dostęp do danych; 
podgląd i wydruk mapy; 
podgląd mapy. 
Jednocześnie w celu zabezpieczenia danych przed ich utratą system został zintegrowany z ko

palnianym systemem tworzenia kopii zapasowych. System ten archiwizuje pliki ze struktmy ka
talogów systemu zarządzania złożem oraz pliki z kopiami bezpieczeństwa bazy danych. Obecnie 
kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są dwa razy w tygodniu. 

3. ELEMENTY SYSTEMU- ?ODSTAWOWE ETAPY PRZEPŁ YWU DANYCH 

3.1. Mierniclawo 

W dziale mierniczym realizowane są dwa główne działania obejmujące prowadzenie mapy cyfro
wej oraz wprowadzanie danych z odbiorów. 

Odbiory górnicze realizowane są przez aplikację MainCoal Odbiory. Aplikacja ta jest inter
fejsem do bazy danych. Korzysta bezpośrednio z danych wprowadzonych przez aplikację Main
Coal Kartoteka Wyrobisk. 

Na obecnym etapie wdrożenia MainCoal Odbiory umożliwia: 
wprowadzenie do bazy danych planu robót; 
wprowadzenie do bazy danych realizowanych robót tzw. "wykonów"; 
wykonanie raportów i eksportowanie ich do różnych formatów. 
Program umożliwia wprowadzenie planów wyrobisk: 

- korytarzowych, 
- ścian, 

- obiektów (np. skrzyżowań, itp.). 
Interfejs do wprowadzania odbiorów ma różną formę w zależności od typów wyrobiska, które 

opisuje. Na przykład dla wyrobisk korytarzowych należy wprowadzić następujące dane: oddział, 
ruch, numer przodka, postęp, obudowa , rozstaw, postęp, pole przekroju wyłomu, ilość węgla. 
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Program umożliwia edycję i tworzenie raportów miesięcznych dla różnych typów wyrobisk: 
- plan miesięczny; 
- odbiórki miesięczne - postępy; 

- odbiórki miesięczne- przebudowy, pobierki i likwidacje; 
- zestawienie robót w wyrobisku. 

Program umożliwia eksport rapottów do formatów: pdf, doc, rtf. 

l-; 11 · '\/1""" ---- ---. ~·---

Rys. l. Cyfrowa mapa wyrobisk górniczych kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" S.A. 
wykonana za pomocą oprogramowania MicroStation firmy Bentley 

Górnicza mapa cyfrowa stanowi główny stmmień analizowanych w zakładzie górniczym indor
macji. Do prowadzenie mapy wykorzystano program SoftMine~' Mapa KWK. 

Model danych systemu oparto na następujących założeniach: 
- jeden plik dgn (projektowy plik MicroStation) odpowiadajednemu pokładowi/poziomowi; 
- informacja w pliku rozwarstwionajest na warstwy tematyczne (obecnie ok. 80); 
- struktura informacji na warstwach została oparta na założeniach mapy obiektowej. 

Zasadnicza część mapy jest prowadzona w formacie 2D, obiektami które prowadzone są w 3D 
jest m.in. rzędna spągu pokładu oraz osie wyrobisk górniczych. 

Pliki z treścią mapy przechowywane są w strukturze katalogów o ograniczonym dostępie. Pra
cownicy innych działów mogą korzystać z mapy jedynie jako pliki referencyjne (tylko do odczytu 
i plotowania). 

Dane zebrane przez mierniczych w dziale mierniczo-geologicznym są udostępniane w cyklach 
miesięcznych. Stanowią one podstawę do aktualizacji modelu złoża przez geologów, oraz wyro
bisk w dziale przygotowania produkcji . 
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Narzędzie SoftMine® Mapa KWK zostało w taki sposób przygotowane by umożliwić prowa
dzenie map górniczych w skalach: l :500, l: l 000, l :2000, l ;5000, l : l 0000. 

W swojej podstawowej funkcjonalności program umożliwia: 
- wstawianie symboli obiektów mapy górniczej ; 

import danych z plików tekstowych; 
- wprowadzanie danych na podstawie miar ortogonalnych i biegunowych; 
- zarządzanie wydrukiem map; 
- wstawianie symboli geologicznych i hydrogeologicznych; 
- generalizację mapy. 

Mapa podstawowa prowadzona jest w skali l :2000, program umożliwia przeskalowanie całej 
mapy lub wybranych jej fragmentów na skale: l :5000 i l: l 0000. 

3.2. Geologia 

Dane przygotowane przez dział mierniczy, dotyczące położenia w przestrzeni otworów, próbowa
nia, wyrobisk górniczych, uzupełnione przez dane geologiczne stanowią element budowy modelu geo
logicznego złoża. 

Zastosowanie informatycznych narzędzi do budowy cyfrowego modelu złoża, umożliwiło pro
wadzenie, przetwarzanie, analizowanie i interpretowanie olbrzymiej ilości informacji. 

Największą korzyścią z tworzenie numerycznych modeli powierzchni jest stworzenie zbioru war
tości interpolowanych między danymi punktowymi ich stwierdze1'1. Daje to możliwość wielokrot
nego różnorodnego ich wykorzystania. 

Rys. 2. Modelowanie geologiczne złoża- program Min ex Horizon 

Najczęstszym sposobem ich wykorzystania jest: 
- możliwość wyświetlania informacji tekstowych dla punktów stwierdzeń, na przykład profili ot

worów; 
- odczytywanie wartości rzędnych dla każdej z modelowanych powierzchni w dowolnym punk

cie; 
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- wykonanie map warstwicowych powierzchni strukturalnych przy przyjęciu dowolnego cięcia 
warstwic; 

- tworzenie przekrojów przez wybrane powierzchnie w dowolnym, wybranym kierunku, także 
wzdh1ż linii łamanych; 

- sporządzanie map miąższości pokładów metodą przy przyjęciu dowolnego cięcia warstwic; 
- obliczanie objętości bryły złoża ograniczonej powierzchniami stropu i spągu i dowolnymi po-

wierzchniami bocznymi (np. objętość dowolnego wyeksploatowanego w obszaru); 
- obliczanie średniej miąższości złoża w dowolnym obszarze; 
- wyznaczanie powierzchni intersekcyjnych dowolnych powierzchni, jeśli tylko dysponuje się ich 

modelami numerycznymi, na przykład intersekcja powierzchni uskokowych na stropi lub spągu 
pokładów; 

- dokonywanie działań matematycznych na powierzchniach, np. określenie ich kierunku nachy
lenia, itp. 
Generalnie należy stwierdzić że, cyfrowy model złoża nie jest tworzony po to by geolog potra

fił sobie lepiej złoże wyobrazić, (co może być efektem ubocznym), ale po to by dział przygodowa
nia produkcji dostał jak najbardziej precyzyjne i wiarygodne dane wsadowe do prac związanych 
z projektowaniem i harmonogramowaniem prowadzonej eksploatacji. 

We wdrożonym w kopalni "Bogdanka" systemie model złoża jest tworzony na podstawie da
nych zgromadzonych w relacyjnej bazie danych systemu Minex. Dane wejściowe przygotowywane 
są za pomocą edytora SoftMine® Edytor Minex. Pozwala to uniknąć błędów w konfiguracji danych 
wejściowych. Cały proces związany z analizą i interpretacją danych odbywa się wewnątrz systemu 
Minex. 

Dane dotyczące wytrzymałości skał są przechowywane w relacyjnej bazie danych. Za pomocą 
narzędzi SoftMine® Penetrometry, dane te można wprowadzić do bazy danych, analizować i mo
dyfikować. Wizualizacja danych może nastąpić w środowisku graficznym MicroStation za pomocą 
programu do modelowania powierzchni I/Mine Modeller - dane pobierane są bezpośrednio z bazy 
danych, a następnie tworzony jest model wytrzymałości skał. Na bazie tego modelu wykonuje się 
prezentację graficzną wytrzymałości skał otaczających wyrobisko choćby w postaci izolinii naprę
żeń tak w całym złożu, jak i w wybranych jego fragmentach. 

Dane hydrogeologiczne przechowywane są również w relacyjnej bazie danych. Narzędzie Soft
Mine<S Hydro, umożliwia wprowadzanie i analizowanie takich typów danych jak: poziom zwiercia
dła wód w studniach powierzchniowych i piezometrach, dopływ wody do wyrobisk oraz analizy 
chemiczne wody. Za pomocą SoftMine® Hydro można analizować dane w postaci zestawień i ta
bel, jak również za pomocą diagramów Udulfa i Schollera. Wyniki analiz mogą zostać przeniesie
ue na mapę cyfrową. Poziomy zwierciadeł mogą zostać również zwizualizowane na mapie w po
staci hydroizohips. Istnieje również możliwość tworzenia map zmienności parametrów chemicz
nych wód. W obu przypadkach dane punktowe z bazy danych pobierana są za pomocą I/Min e Mo
dellera, tworzone są modele zmienności parametrów, a następnie na ich podstawie tworzony jest 
obraz na mapie cyfrowej . 

4. PROJEKTOWANIE WYROBISK 

Podstawowym narzędziem dedykowanym dla tej części systemu uczyniono Surpac Yisio wspo
magający w sposób kompleksowy proces zarządzania złożem w kopalni. 
Uzupełniająco, w części technologiczno-projektowej wykorzystano aplikację MineSched obejmu
jącą swoją funkcjonalnością całość działań składających się na proces projektowania i harmono
gramowania górniczego, a mianowicie: 
- planowanie (krótko- i długoterminowe) eksploatacji oraz projektowanie techniczne; 
- projektowanie robót udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych; 
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- wykonanie harmonogramu projektowanych robót; 
- prognozę przewidywanych parametrów jakościowych kopaliny, opartej na wykonanych; 
- modelach jakościowych; 
- przedstawienie projektowanych wyrobisk oraz harmonogramu robót na tle modelu złoża; 
- wizualizowanie wykonanego projektu; 
- harmonogramowanie zapotrzebowania na obudowę wyrobisk i ich wyposażenia. 

Plan rozcinki, tak jak przed wprowadzeniem systemu wykonuje planista, zmieniły się tylko je
go narzędzia. Obecnie po uruchomieniu pliku na serwerze, w którym ma być projektowana roz
cinka, w programie MicroStation, podłącza się plik referencyjne z aktualną mapą górniczą, w pliki 
te można ingerować tylko w taki sposób, aby zmieniać wyświetlane warstwy, to znaczy można zwi
zualizować tylko te warstwy tematyczne które są ważne w danym momencie pracy. Na tym etapie 
można przeprowadzić projektowanie rozcinki tylko w formie graficznej . Po zatwierdzeniu różnych 
wariantów do dalszego modelowania, zostają one zaimportowane do programu MainSched. Treść 
cyfrowej mapy górniczej została wzbogacona o linie centralne wyrobisk chodnikowych, które są 
umieszczone w przestrzeni 3D. Umożliwia to łatwe dowiązanie wyrobisk z cyfrowej mapy górni
czej z przestrzennym modelem złoża i wyrobiskami na którym pracuje program MineSched. 

Po zaimportowaniu sprawdzanego wariantu projektu należ przypisać do wyrobisk dodatkowe 
parametry niezbędne do prowadzenia dalszych symulacji . 

W następnym etapie należy zairuportować aktualny model geologiczny złoża wykonany w pro
gramie Minex. Przed przystąpieniem do analizowania różnych wariantów harmonogramu prac, na
leży stworzyć model obliczeniowy, który jest fragmentem złoża podlegającym analizie. Dzięki ta
kiemu ograniczeniu modelu, możemy znacznie przyśpieszyć proces obliczeniowy. 

Symulację można generalnie podzielić na dwa rodzaje, ściśle z sobą związane: 
l . roboty chodnikowe, 
2. rozcinkę złoża. 

U podstawy koncepcji harmonogramowamia robót chodnikowych leży założenie, że: 
- ilość i jakość urobku ma drugorzędne znaczenie w stosunku do wyrobisk ścianowych; 
- proces tworzenia harmonogramu jest bardziej skomplikowany; 
- nadrzędnym celem wyrobisk chodnikowych jest jak najszybsze udostępnienie pokładu do eks-

ploatacji ścianowej. 
Od strony technicznej, procedury konieczne do wykonania harmonogramu zostały maksyma

nie uproszczone. 
Za pomocą programu można zmienić między innymi następujące parametry wyrobisk chodni

kowych: 
- postęp drążenia; 

przekrój wyrobiska; 
rodzaj stosowanej obudowy; 
podziałki obudowy. 
Istnieje możliwość tworzenia parametrów dodatkowych w zależności od potrzeb użytkownika. 

W trakcie symulacji rozcinki złoża możemy analizować" 
W ramach różnych wariantów rozcinki: 
ilość ścian; 

położenie ścian; 

zmianę kierunku eksploatacji. 
2 W ramach jednego wariantu rozcinki można tworzyć różne warianty harmonogramu eksploa

tacji różniące się: 
kolejnością eksploatacji poszczególnych ścian; 
postępem ścian; 

żądaną wartością parametru jakościowego urobku; 
czasem wejścia ścian w eksploatację . 
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Rys. 3. Przykład harmonogramu graficznego robót udostępniających i wydobywczych. 
Każdy kolor oznacza kolejny przedział czasu (program Surpac Vision wspomagany aplikacją MineSched) 

Program MainSched może przedstawiać wyniki swoich symulacji w programie MS Project, lub 
poprzez eksport plików typu txt, csv. 

W związku z tym, że pracownicy kopalni "Bogdanka" byli przyzwyczajeni podczas harmono
gramowania do odpowiednio oprogramowanych arkuszy kalkulacyjnych w których raportowali 
w formie tabelarycznej i graficznej (wykres Gantta) przewidywaną eksploatację, w trakcie prac 
wdrożeniowych podjęto decyzję że wizualizowanie wyników MainScheda będzie zbliżone wyglą
dem do tego, do jakiego byli przyzwyczajeni. 

Na potrzeby raportowania stworzono dwie aplikacje: 
- SoftMine® Raport, 
- SoftMine® Wykony. 

Aplikacje przechowują dane w relacyjnej bazie danych. Aplikacja SoftMine® Raport została na
pisana w VB Excel, co pozwoliło spełnić założenie podobieństwa narzędzi do raportowania symu
lacji, z narzędziami, na których pracowali użytkownicy wcześniej. 

Narzędzia do raportowania pozwoliły na: 
- powiązanie wszystkich danych z plików tworzonych przez MineSched w bazie danych; 
- wizualizację danych w formacie łatwym do analizy (m.in . wykres Gantta); 
- archiwizację wykonów ścian i chodników; 
- tworzenie zdefiniowanych prz~z użytkownika raportów; 
- zapisywanie raportów w celu archiwizacji lub udostępnienia innym użytkownikom. 

Umieszczenie danych w relacyjnej bazie danych umożliwiło 'wystawienie' danych dla działu za
opatrzenia. Mogą one stanowić podstawę do prac związanych z analizą wymaganego zapotrzebo
wania materiałowego i sprzętowego . Na bazie tych danych można planować przetargi oraz budżet 
niezbędny do prowadzenia produkcj i. 

WNIOSKI 

To co różni opisane powyżej wdrożenie od klasycznych tego typu projektów, realizowanych przez 
firmy informatyczne tak w Polsce jak i na świecie, sprowadza się do konsekwencji w działaniu 
i wiemości misji projektu którą uczyniliśmy tzw. inżynierskie podejście do prowadzenia mchu za-
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kładu górniczego, wynikające głównie z doświadczenia kadry kopalni oraz poszanowania reguł 
sztuki górniczej, bazujących na głównych atutach naszego rozwiązania, które stanowią: otwartość 
i modularność systemu integrującego funkcjonujące rozwiązania technologiczne wokółjednej plat
formy usprawniającej i optymalizującej działalność kopalni. 

Generalnie, należy stwierdzić, iż zespół wymiernych efektów wynikających z pozyskania no
woczesnych narzędzi informatycznych spodziewany jest już na etapie projektowania systemu i wy
nika on głównie z faktu: 
- zintegrowania i uproszczenia procesów prowadzenia działalności górniczej w obrębie eksploa-

tacji złoża; 

- wprowadzenia elastycznego wariantowego planowania krótko-, średnio- i dhtgookresowego; 
- możliwości szybkiej weryfikacji danych źródłowych; 
- gromadzenia i przekazywania informacji produkcyjnych w trybie "on-line" działom ekonomi-

cznym w celu budowy zintegrowanych biznes planów; 
- możliwości jednoczesnego używania tych samych danych przez wielu użytkowników; 
- eliminacji wielokrotnego przechowywania i przetwarzania tej samej informacji; 
- stosowania centralnych mechanizmów zabezpieczeń danych; 
- dostępu do zasobów danych tylko przez uprawnione osoby i działy kopalni; 
- niewrażliwości systemu zarządzania złożem na ilość i złożoność informacji go opisujących. 

Wszystkie wymienione powyżej korzyści mogą i zapewne będą miały bezpośredni wpływ na 
przyszły wynik finansowy przedsiębiorstwa w postaci choćby szybkiej weryfikacji wielu scena
riuszy wydobycia względem rentowności prowadzonej eksploatacji a co za tym idzie również do
boru optymalnych scenariuszy produkcji. 

Podsumowując zrealizowany zakres prac wdrożeniowych jednym zdaniem można stwierdzić, 
iż szczegółowa struktura budowanego systemu, aby nie została przez przyszłych użytkowników od
rzucona musi być dostosowywana ściśle do specyfiki i unikalnego charakteru konkretnego kontra
henta (w naszym przypadku kopalni węgla kamiennego "Bogdanka"), jej struktury organizacyjnej 
oraz aktualnego poziomu zaawansowania procesu informatyzacji. 
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Decision-Aided System for the Deposit Preparation Process for Mining 
in "Bogdanka" S.A. Coal Mine- Fore-Design, Operation and Data Flow 

The paper presents decision-aided system for the deposit preparation process for mining in "Bog
danka" S.A. Coal Mine. It presents also fore-design, operation and data flow ofthe system. 
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System informatyczny służb BHP Kompanii Węglowej S.A. 
oparty na platformie MS VISU AL STUDIO 2005 
z wykorzystaniem serwera bazy danych 
MS SQL SERVER 2005 

Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Jacek Kwaśnica 
Kompania Węglowa S.A. 

STRESZCZENIE: W referacie opisano autorskie rozwiązanie informatycznego systemu służb BHP, 
obejmujące ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy realizowane we wszystkich Od
działach Kompanii Węglowej S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: Informatyczny system sh1żb BHP 

WSTĘP 

W Kompanii Węglowej S.A. średnio w roku ma miejsce około 1000 wypadków przy pracy, co da
je średnio 4--5 wypadków na jeden dzień roboczy. W celu skutecznego informowania załóg górni
czych wszystkich kopalń Kompanii Węglowej S.A. o zaistniałych zdarzeniach, w roku 2005 utwo
rzono w kopalni "Webowy system informacyjny". System ten posiada m.in. moduł codziennej re
jestracji wypadków, poprzez który zbierane są informacje dotyczące zagadnień wykorzystywanych 
podczas analiz stanu wypadkowości. Te informacje to m.in.: przyczyna wypadku, niebezpieczne 
wydarzenie powodujące wypadek, kwalifikacje, wiek i staż pracy poszkodowanego, zmiana robo
cza i godzina wypadku oraz krótki opis okoliczności wypadku. Informacje przekazywane poprzez 
ten system są dostępne poprzez komputery podłączone do wewnętrznej sieci komputerowej Kom
panii Węglowej S.A. Są one wykorzystywane m.in. na odprawach kierownictwa kopalń z dozorem 
oraz różnego rodzaju szkoleniach czy pouczeniach BHP. 

OPIS PROGRAMU 

Zastosowany sposób informowania załóg o wypadkach przyjął się w Kompanii Węglowej S.A. 
o czym świadczy jego duża popularność. Statystyki wskazują, że średnio w miesiącu następowało 
około siedmiu tysięcy odsłonięć tej witryny. 

Duża populamość takiego sposobu przekazywania i przetwarzania informacji jak również ko
nieczność stworzenia skutecznego systemu informatycznego wspomagającego działalność służb BHP, 
zainspirowała nas do stworzenia takiego systemu. Wspólnie z Zakładem Informatyki i Telekomu
nikacji- Oddziałem wchodzącym w struktury Kompanii Węglowej S.A. rozpoczęliśmy w roku 2007 
tworzenie takiego systemu. Tworzony system oparty jest na płatfonnie MS VISDAL STUDIO 2005 
z wykorzystaniem serwera bazy danych MS SQL SERVER 2005. 
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ministratora zakładowego i operatora zakładowego ograniczają dostęp do danych na szczeblu kopal
ni lub SJO. Taki sposób nadawania uprawnieńjest uzasadniony ze względu na konieczność ochro
ny danych osobowych. 

Zastosowane rozwiązanie umożliwia importowanie danych z imtych systemów funkcjonujących 
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Rejestracja wypadku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Dane podstawowe zo
stają wprowadzone do bazy głównej, gdzie następnie są edytowane i tworzonajest dokumentacja wy
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Dokumentacja wypadkowa obejmuje takie dokumenty jak: Protokół powypadkowy, karty statys
tyczne GUS i COIG, informacje świadków o wypadku, wyjaśnienie poszkodowanego, szkic lub zdję
cie wypadku, protokół oględzin miejsca wypadku, opinia lekarska i zarządzenie powypadkowe. 
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Dokumentacja wypadkowa tworzona jest z wykorzystaniem szerokiego zestawu słowników . Po
niżej przedstawiono okno, w którym tworzonajest karta statystyczna GUS. 
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Podobnie tworzone są dokumenty: protokół powypadkowy i karta statystyczna COIG. 
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Na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych program generuje automatycznie re
jestr wypadków. Rejestr może zostać wygenerowany dla pojedynczej kopalni lub całej Kompanii 
Węglowej S.A. 

Mrejsce wypadku Central a -schody budynki Centra li Kompanu Wil-·) oweJ SA 
ln fo dol skutków '-)'P uriiZ s krętny slawu skokowego lewt~go 
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n t;Jc 
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Na podstawie danych zebranych podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadków można ge
nerować różnego rodzaju zestawienia . 
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Zestawienie to może dotyczyć wypadkowości bezwzględnej, wskaźników wypadkowości oraz 
tworzenie takich zestawień jak podział wypadków według niebezpiecznych wydarzeń, przyczyn wy
padków, czynności wykonywanych przez poszkodowanych, wg miejsca wypadku, stażu i wieku po
szkodowanych oraz inne. Poniżej przedstawiono kilka takich zestawień . 

. .J .Q i.J : . . 100".1.• . " 
Zestawlenie IIO~cl osób poszł<odowanyciJ w wypadkac/l pny 
pracy w Kompanii Węglowej S.A. za okres: od pocz,ątku roku 

2007 do korica miesiąca grudnia 2007 
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PODSUMOW ANIE 

Opisane rozwiązanie przyjęło się w Kompanii Węglowej S.A. z powodzeniem. Wykorzystywane 
jest ono przez wszystkich pracowników służb BHP. Członkowie zespołów powypadkowych logują 
się do programu na podstawie indywidualnie nadanych uprawnień. Obecnie, w Kompanii Węglo
wej S.A. cała dokumentacja wypadkowa realizowana jest wyłącznie z wykorzystaniem tego syste
mu, który jest dalej rozwijany -aktualnie o moduł oceny ryzyka zawodowego uwzględniający zmia
ny zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Computer Aided Information System ofHealth and Work Safety Services 
at Kompania Węglowa S.A. Based on MS VISUAL STUDIO 2005 Platform 
with the Use ofMS SQL SERVER 2005 as the Data Base Server 

The paper presents solutions elaborated by the authors ofthe computer aided information system of 
Health and Work Safety services covering determination of circumstances and causes of accidents 
at work being realized in all Branches ofKompania Węglowa S.A. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Badanie przyczyn ryzykownych zachowań górników elementem 
doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy 

Jan Kutkowski 
Jastrzębska Spółka Węglowa, KWK "Jas-Mos" 

STRESZCZENIE: Systemy Zarządzania Bezpieczet'lstwem Pracy na pewnym etapie wdrożenia, 
potrzebują dodatkowych bodźców do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania. Diagnoza 
stanu kultury bezpieczeństwa pracowników przeprowadzona w niektórych kopalniach, wykazała 
szereg niedostatków dotyczących sfery kwalifikacji załogi, organizacji pracy oraz motywacji do bez
piecznego postępowania. Wyniki badań wskazują, że bez wzbogacenia funkcjonującego systemu 
o strategię oraz procedury kształtowania pożądanej kultury bezpieczeństwa załogi, trudno będzie rea
lizować cele wynikające ze strategii zarządzania bezpieczeństwem kopalń. Badanie ryzykownych 
zachowań górników jest jednym z elementów, które mogą doprowadzić do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa pracy przez pełniejsze zidentyfikowanie przyczyn ryzykownych zachowań górni
ków. 

SŁOWA KLUCZOWE: Ryzykowne zachowania, prestiż 

l. WSTĘP 

Dane o wypadkowości ogólnej rejestrowanej w górnictwie w okresie ostatnich sześciu lat, wska
zują na znaczne osłabienie tempa pozytywnych zmian. Dużo wolniej następuje redukcja liczby wy
padków i równocześnie nie zmieniają się w sposób istotny wskaźniki wypadkowości na l mln ton 
i l 000 zatrudnionych. Powyższe fakty wskazują na wyczerpanie się możliwości prewencyjnych do
tychczas stosowanych metod organizacji bezpiecznej pracy i równocześnie sugerują, że bez zasad
niczych zmian w tym zakresie trudno będzie o takie sukcesy prewencyjne, jakie notowano na przy
kład w latach 1996-2001 [4]. 

Aktualnie jednym z istotnych problemów kopalń węgla kamiennego jest kształtowanie pożą
danej kultury bezpieczeństwa załóg, której wysoki poziom stanowią ryzykowne zachowania pracow
ników. Obserwacje wskazują, że system ten cechuje się niską skutecznością, jeśli równocześnie nie 
zmienia postaw pracowników wobec zagrożeń i ryzyka, nie łączy akceptowanych wartości z zacho
waniami zgodnymi z przepisami i standardami bezpieczeństwa oraz gdy zachowania ryzykowne 
nie są negatywnie oceniane i traktowane w praktyce jako niepożądane. 

Przeprowadzone badania socjotechniczne załogi w roku 2003 w kopalni, pozwoliły uzyskać od
powiedź na pytanie, w jaki sposób powinien efektywnie funkcjonować System Zarządzania Bez
pieczeństwem Pracy? A jednocześnie, zwróciły uwagę na mocne i słabe strony funkcjonowania sys
temu, wskazując, że bez podjęcia dodatkowych działań system może stać się nieefektywnym lub 
figurować tylko na "papierze". 

Ostatecznym rezultatem przeprowadzonych badm1 był wniosek wskazujący na konieczność dal
szego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym za szczególnie istotny uznano 
problem redukcji ryzykownych zachowań pracowników. 
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2. BADANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY [7] 

Z badań nad funkcjonowaniem Systemów Zarządzania przeprowadzonych przez Główny Instytut 
Górnictwa wynika, że w kopalniach gdzie S.Z.B.P. wdrożono najwcześniej liczba wypadków utrzy
muje się na pewnym stabilnym poziomie z niewielką tendencją spadkową. Kopalnie, które wdroży
ły system w ostatnich 2 latach nie radzą sobie z wypadkami spowodowanymi pomyłkami poszko
dowanego i łamaniem przepisów. 

O ile łamanie przepisów, może wynikać z wielu przyczyn, np. braku odpowiednich szkoleń lub 
poziomu szkoleń oraz ogólnie przyjętych norm zachowań, o tyle łamanie przepisów może wynikać, 
nie tylko z braku znajomości przepisów, ale także z braku lub słabej komunikacji między dozorem 
górniczym i górnikami. 

Generalnie błędy ludzkie rozpatruje się w dwu kontekstach: 
l. Pierwszy uwidacznia się, gdy błędy człowieka analizuje się jako skutek niewłaściwej konstruk

cji urządzeń, z którymi współpracuje człowiek, a więc w typowych układach technicznych. 
2. Drugie podejście utożsamia błędy z przyczynami doprowadzającymi do wypadku. 

Można założyć istnienie dwóch grup błędów . Pierwszą stanowią błędy aktywne, w założeniu 
bezpośrednio odpowiedzialne za wystąpienie niebezpiecznego zdarzenia, a drugą błędy o skutkach 
odroczonych. Pogwałcenie obowiązujących zasad oraz pomyłki zalicza się do grupy błędów o skut
kach natychmiastowych. Pogwałcenie zasad to zwykle skutek ignorowania zagrożenia lub przece
ny własnych możliwości, z kolei pomyłka to mylne zrealizowanie intencji, planu lub konkretnego 
polecenia spowodowane przez nieuwagę, brak koncentracji, zapomnienie. Błędy popełnione w or
ganizowaniu systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz w organizacji zadań mają skutki odro
czone. Poniższy schemat (rys. I) prezentuje podział błędów popełnianych przez ludzi, który stano
wił podstawę do analizy wpływu tych błędów na wypadkowość w kopalniach. 

odroczonych 

natychmiastowych 

Rys. l. ?odział ludzkich błędów [8] 
Figure l. Partition ofhumane errors [8] 

Niewłaściwie 

zorganizowane 
zadanie 

Pogwałcenie 

przepisów 
bezpieczeństwa 

Pomyłka 
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3. ROLA CZYNNIKA LUDZKIEGO W KONCEPCJI MODYFIKACJI 
RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ GÓRNIKÓW 

W wielu prowadzonych badaniach udokumentowano związek wypadkowości z takimi czynnikami 
jak: przestrzeń robocza, oświetlenie, hałas, zanieczyszczania powietrza, mikroklimat, stan psycho
somatyczny pracownika. Wśród różnych teorii na szczególną uwagę zasługują teorie, które dotyczą 
psychologicznych czynników wyjaśniających podejmowanie ryzyka przez pracowników. Wynika 
z nich, iż zachowanie człowieka, również w zagrażającym środowisku pracy, uzależnione jest od 
aktualnych oddziaływań w kontekście potrzeb i intencji pracownika. Stwierdzenia te pokrywałyby 
się z praktycznymi obserwacjami. Z praktyki górniczej wynika, że w przodkach ścianowych i chod
nikowych prowadzonych w bardzo trudnych warunkach geologiczno-gómiczych, gdzie dozór oddzia
łowy prowadzi intensywne szkolenia stanowiskowe, codzienne pouczenia powodowały, że produk
cja odbywała się bez wypadku. Natomiast w miejscach produkcji stosunkowo bezpiecznych warun
kach, przy braku zainteresowania szkoleniami stanowiskowymi i pouczeniami, stwierdzono znacz
ny wzrost liczby wypadków. Potwierdzałoby to opinię o powinności zmian w sposobie i jakości szko
lenia, gdyż w opinii dozoru, pracownicy nie wykazują się po szkoleniach odpowiednią wiedzą [2], [3]. 

Człowiek i otoczenie pozostają w stosunku wzajemnego oddziaływania o charakterze przyczyno
wo-skutkowym, co oznacza, iż zmiany w środowisku są przyczyną zmian w człowieku, natomiast 
zmiany w człowieku implikują zmiany w środowisku. Nieprzyjazne środowisko pracy stwarza przy
czyny negatywnych zjawisk, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na sprawność dzia
łania oraz zdolność do bezpiecznego wykonywania zadań. 

4. BADANIA RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ ZAŁOGI [5], [6] 

4.1. Badania na temat kultury bezpieczeństwa 

Podczas opracowywania koncepcji badań przyjęto, że kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 
to zbiór indywidualnych i grupowych wartości, postaw, kompetencji i wzorów zachowań, które cle
teJminują poziom bezpieczeństwa zachowań pracowników. Uznano, że na poziomie kolektywnym 
kultura bezpieczeństwa jest całkowicie wyuczona, w związku z czym stanowi zmienną zależną kreo
waną i modyfikowaną przez organizację, a ponadto wyróżniono kulturę bezpieczeństwa kierownic
twa, dozoru oraz robotników. 

Wyznaczono także wskaźniki kultury bezpieczeństwa, do których należą: 

- pozycja zdrowia w hierarchii wartości; 
- pozycja bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy; 
- postawa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa; 

poziom ryzyka akceptowanych wzorów zachowań; 
- przekonania i opinie na temat stosowania norm formalnych. 

Podsumowując analizy socjotechniczne ośmiu wymiarów klimatu bezpieczeństwa uzasadniają 
stwierdzenia, że pracownicy: 
- niekorzystnie oceniają poziom ryzyka ponoszonego podczas wykonywania zadań roboczych; 

niekorzystnie oceniają zjawiska stresu występującego podczas wykonywania obowiązków pra
cowniczych; 
niekorzystnie oceniają poziom szkolenia, formę przekazu na szkoleniach, natomiast dozór od
czuwa brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy; 
pozytywnie oceniają komunikację w zakresie bezpieczeństwa pracy; 
bardzo korzystnie oceniają zaangażowanie oraz działania kierownictwa kopalni w zakresie bez
pieczeństwa pracy. 
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4.2. Identyfikacja 1yzykownych zachowań górników 

Wyznaczono grupy pracowników do identyfikacji ryzykownych zachowań, których zadaniem było 
określenie jakie są podejmowane ryzykowne zachowania oraz ich częstość Na ten temat wypowia
dali się: oddziałowi społeczni inspektorzy pracy, pracownicy dozoru oraz wybrane grupy robotni
ków narażonych na największe zagrożenia oraz największej liczbie zdarzeń wypadkowych w gru
pie. Każdy z wyznaczonych pracowników otrzymał arkusz stanowiskowy, prezentujący znane ryzy
kowne zachowania. Ich zadaniem było określenie (poprzez zaznaczenie w określonych miejscach 
arkusza) częstotliwości, występowania niepożądanego zachowania, a ponadto uzupełnienie listy wy
stępującymi na stanowisku, a nie ujętych w niej ryzykownymi zachowaniami. Przeprowadzenie 
pierwszego etapu identyfikacji umożliwiło zebranie danych o częstości każdego z ryzykownych za
chowań, podejmowanych na każdym z wyznaczonych do diagnozy stanowisk pracy. Ponadto, przy
gotowana ocena ryzyka (częstość i potencjalne skutki) pozwoliła na określenie jego poziomu w od
niesieniu do każdego ze stwierdzonych niepożądanych zachowań, a w konsekwencji wybór do dal
szej diagnozy tych, które cechują się ryzykiem najwyższym. 

Rezultatem przeprowadzonego rozpoznania jest dwanaście zestawień charakteryzujących ryzy
kowne zachowania (rodzaje i częstość) związane z dziewięcioma wypadkogennymi stanowiskami 
dołowymi oraz trzema takimi czynnościami. Na wszystkich analizowanych stanowiskach lub czyn
nościach łącznie stwierdzono występowanie około 230 typów ryzykownych zachowań, zaś posz
czególne zestawienia- w zależności od stanowiska lub czynności- zawierają od 12 do 24 rodza
jów takich zachowań. Cechują się one różnym poziomem ryzyka - zachowania o ryzyku najwyż
szym zamieszczono na dwunastu tzw. "krótkich listach stanowiskowych". W sumie na listach tych 
znalazły się 54 ryzykowne zachowania, wymagające podjęcia stanowczych kroków zmierzających 
do ich ograniczenia i w końcu eliminacji. 

Przeprowadzona identyfikacja ryzykownych zachowań umożliwiła opracowanie dziewięciu ze
stawień charakteryzujących niepożądane zachowania obserwowane na wybranych stanowiskach do
łowych oraz trzy zestawienia- odnoszące się do czynności. 

Są to: 
górnik kombajnista ścianowy, 
górnik w ścianie - w tym sekcyjny oraz brygada wnęk ścianowych, 

- górnik w chodniku, 
- górnik poza przodkiem ścianowym i chodnikowym, 

górnik strzałowy, 
- ślusarz, 

elektryk, 
- cieśla górniczy, 

droga do i ze stanowiska pracy, 
- transport kolejkami, 
- obsługa przenośnika. 

W każdym z opracowanych zestawień przedstawiono: 
stwierdzone rodzaje ryzykownych zachowań- od 12 do 24 rodzajów w zależności od stano
wiska lub czynności; 

- częstość podejmowania ryzykownych zachowań- odsetek respondentów obserwujących je z ok
reśloną częstością (nigdy, sporadycznie-rzadko--{;zasem, często i bardzo często); 
"wagę" - podstawę określenia wagi ryzykownych zachowań (bardzo poważne, poważne, drob
ne, pomijalne) stanowiło powiązanie stwierdzonej częstości zachowania (często, czasem, rzad
ko, nigdy) z ustalonymi potencjalnymi skutkami. 

Analiza 1yzykownych zachowań pozwoliła pogrupować je tematycznie i przydzielić poszcze
gólnym stanowiskom pracy, aby określić przyczyny wskazanych przez górników ryzykownych za
chowań . 
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Tabela l. Zestawienie ryzykownych zachowań według ko lejności wskazanej przez ankietowanych 
Table l. The list ofrisky behaviours according to the sequence indicated in the questionnaire 

Czynności Ryzykowne zachowania 

l. Brak dyscypliny podczas zjazdu i wyjazdu. 
2. Przebywa i porusza się po drogach transportowych 

Droga do miejsca pracy 
w czasie prowadzenia transportu. 

i z miejsca pracy -
3. Wyskakiwanie i wskakiwanie do jadącego 

wszyscy pracownicy 
pociągu osobowego. 

4. Jazda przenośnikami nie dostosowanymi do jazdy ludzi. 
5. Poruszanie się po drogach przewozowych 

niezgodnie z przepisami. 
l. Wykonywanie obudowy tymczasowej 

przy ruchu przenośnika ścianowego. 
Prace brygad wnęk 2. Toleruje braki w obudowie i niezgodną 

przodków ścianowych z dokumentacjązabudowę wnęki. 
3. Przechodzi przez trasę przenośnika ścianowego 

w czasie jego ruchu. 
l. Samodzielnie wykonuje wymiany uszkodzonych 
węży hydrauliki siłowej. 

Prace górnika sekcyjnego 
2. Nie wycofuje się na bezpieczną odległość podczas 

przejeżdżania urabiającego kombajnu. 
(operator obudowy 

3. Wykonuje roboty w polu przenośnika i urabiania 
zmechanizowanej) 

bez uprzedniego zabezpiecza stropu i ociosu czoła 
przodka ścianowego. 

4. Toleruje nadmierne zanieczyszczenie sekcj i urobkiem. 
l. Nie dokonuje pełnych czynności kontrolnych 

przed uruchomieniem transportu. 
2. Niepraw idłowo rozładowuje materiał 

Transport kolejkami z zestawu transportowego. 
spągowymi i podwieszanymi 3. Prowadzi prace transportowe pomimo 

niepełnej sprawności układu transportowego. 
4. Nie wstrzymuje transportu pomimo obecności ludzi 

na jego trasie. 
l. Toleruje niesprawne zestawy sekcji (mechaniczne 

Prace ślusarzy i hydrauliczne). 
w przodkach ścianowych 2. Wykonuje roboty w polu przenośnika i urabiania 

bez odpowiedniego zabezpieczenia. 
3. Przechodzi przez trasę przenośnika w czasie ruchu. 
l. Toleruje niesprawne nadstawki współpracujące 

z kablami i przewodami elektrycznymi. 
Prace elektryków 2. Wykonuje roboty w polu przenośnika i urabiania 

w przodkach ścianowych bez odpowiedniego zabezpieczenia. 
3. Toleruje brak zabezpieczeń 

lub niesprawne zabezpieczenia. 

4.3. Przyczyny ryzykownych zachowań górników 

Przyczyny te sklasyfikowano w kilku kategoriach (grupach tematycznych): 
brak: narzędzi, maszyn, urządzeń, materiałów, części zamiennych; 
braki kadrowe (kadr w ogóle, z doświadczeniem, z odpowiednimi kwalifikacjami); 
organizacja pracy; 
braki szkoleniowe (brak kwalifikacji, umiejętności, nieadekwatna ocena ryzyka, brak znajomo
ści przepisów, instrukcji, dokumentacji; 
świadome podejmowanie ryzyka - korzyść pracownika; 
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- normy grupowe; 
wady maszyn, urządzeń, części zamiennych; 

- braki, konfliktowość przepisów, procedur, instrukcji itd. 
Analiza wszystkich uzyskanych informacji na temat przyczyn ryzykownych zachowań górni

ków wykazała, że o ich podejmowaniu decydują przyczyny, które w większości należą do trzech ka
tegorii: 
l. Nieprawidłowości w organizacji pracy (30% ogółu podanych przyczyn). 
2. Braki szkoleniowe (21 %). 
3. Świadomie podejmowane ryzyko (21 %). 

Pozostałe przyczyny występują relatywnie rzadko: braki narzędzi , materiałów, braki kadrowe, 
normy grupowe i wady maszyn, urządzeń, konfliktowość przepisów. 

Najczęściej wskazywaną przyczynę podejmowania ryzykownych zachowań przez górników sta
nowią, nieprawidłowości w organizacji pracy, które dodatkowo- jak to wykazała analiza zebranych 
informacji - są dominującą kategorią przyczyn w przypadku sześciu z czternastu analizowanych ry
zykownych zachowań. 

Są to: 
- przebywanie i poruszanie się po drogach transportowych w czasie prowadzenia transpm1u, wy

powiedzi zaliczono do kategorii "nieprawidłowości w organizacji pracy"; 
czyszczenie przenośnika z urobku w czasie pracy urządzenia; 

- brak wycofania ludzi z trasy transportu przed rozpoczęciem transportu; 
- tolerowanie braku lub niesprawnych zabezpieczeń; 
- brak stosowania strefzabezpieczających (górnik strzałowy); 

wykonywanie obudowy tymczasowej podczas ruchu przenośnika ścianowego. 
W przypadku trzech ryzykownych zachowań przyczyny zakwalifikowane do kategorii nieprawi

dłowości w organizacji pracy współwystępująprawie na równi z innymi. 
Do grupy tej zaliczono: 

- prowadzenie prac transportowych pomimo niepełnej sprawności układu transportowego wypo
wiedzi zaliczono do kategorii "nieprawidłowości w organizacji pracy" brakiem części zamien
nych, maszyn i urządzeń ; 

- przechodzenie przez trasę przenośnika w ruchu - 53% pracowników uznało to za nieprawidło

wości w organizacji pracy a 41,0%- świadomie podejmowane ryzyko; 
- wykonywanie zabudowy wnęki niezgodnie z dokumentacją- 23,6% pracowników uważa że 

przyczynąjest zła organizacja pracy, 20,2%- braki materiałów i narzędzi, 18% wypowiedzi -
braki kadrowe, 18% wypowiedzi -braki szkoleniowe. 
Główne przyczyny trzech kolejnych ryzykownych zachowań zaklasyfikowano do kategorii 

"świadomie podejmowane ryzyko". 
Są to : 
jazda przenośnikami niedostosowanymi do przewozu Judzi; 

- brak oddalenia się na bezpieczną odległość przy robotach strzałowych ; 

poruszanie się drogami przewozowymi bez zgłoszenia u dysponenta. 
Dominującą przyczyną dwóch ostatnich ryzykownych zachowań stanowią braki szkoleniowe 

i materiałowe oraz organizacja pracy: 
- brak wycofania się na bezpieczną odległość podczas przejeżdżania urabiającego kombajnu; 
- tolerowanie braków w obudowie. 

5. PRESTIŻ DOZORU JAKO FUNKCJA REALIZACJI ZADAŃ 

Pracownikom na stanowiskach robotniczych zadano pytanie, czy kadra inżynieryjno-techniczna na 
stanowiskach dozoru obdarzonajest przez podwładnych prestiżem osobistym? Jeśli tak, to czy po
zostaje on w związku z efektywnościąrealizacji postawionych zadań i funkcji kierowniczych? 
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Do realizacji tak postawionych pytań wybrano grupę sztygarów z oddziałów: wydobywczych, przy
gotowawczych, zbrojeniowo-likwidacyjnych, maszynowych i elektrycznych. 

Sztygarów oceniali pracownicy, którzy na co dzień współpracujący z wyznaczonym dozorem 
w kilku wymiarach, a mianowicie [l]: 
- szacunku, jaki żywi do niego podwładny; 
- kwalifikacji zawodowych, kierowanie zespołem, efektywność działania i organizacja pracy; 
- postawy i zachowania; 
- cechy osobowości. 

Jednocześnie pracownicy wypowiedzieli się jakim cechom powinien odpowiadać dozór, aby 
skutecznie i efektywnie kierował podwładnymi. 

Generalnie uwzględnione w badaniach cechy różnicują formułowane przez podwładnych oceny 
ich przełożonych, jednak wskazały na istniejący związek między rozmiarem prestiżu osobistego 
a efektywnością realizacji funkcji kierowniczych. Mocnymi stronami dozoru jest presja na osiąga
nie celów wspólnie z ich podwładnymi, przekazywanie odpowiednim pracownikom uprawnienia 
do wykonywania zadania wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością, dbałość o bezpieczeństwo 
pracy w powierzonym zakresie zadań. Słaba stronąjest działanie w sytuacjach ekstremalnych i wdra
żanie nowych rozwiązań. 

Najlepsze oceny cały dozór otrzymał w wymiarze cech osobowościowych: komunikatywność, 
odpowiedzialność, konsekwentność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista. Najgorsze oceny otrzy
mał z wymiaru postaw i zachowań: działania w trudnych sytuacjach, otwartość na zmiany, stałe dos
konalenie swoich umiejętności. 

Postawa dozoru ma decydujący wpływ na podejmowanie ryzykownych zachowań przez górni
ków, umiejętność dozoru w komunikacji, perswazji i reakcj i na zauważone negatywne zjawiska, 
może mieć decydujące znaczenie w ograniczeniu, eliminacji lub izolacji zagrożeń- zachowań wyni
kających z cech osobowościowych pracowników. 

Informacje uzyskane z oceny dozoru przez podwalnych są narzędziem kierownictwa kopalni do 
podjęcia skutecznych działań w celu doskonalenia swojej kadry inżynieryjno-technicznej, a w szer
szym ujęc iu także doskonalenie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

WNIOSKI 

Dotychczasowe doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu koncepcji kultury bezpieczeństwa 
wskazuje, że opracowana w tym zakresie metoda diagnozy stanu podstawowych elementów kultu
ry bezpieczeństwa oraz programu modyfikacji ryzykownych zachowań, to kolejny krok w dosko
naleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem. Badania ryzykownych zachowań stanowią źródło 
potrzebnych uzupełniających informacji, umożliwiających z jednej strony rozpoznanie problemów 
społecznego środowiska pracy, z drugiej zaś wprowadzenie niezbędnych zmian, adekwatnych do 
stwierdzonych przyczyn. Okazało się na przykład, że jednym ze źródeł generowania ryzyka jest or
ganizacja pracy, do tej pory nie rozpatrywana w tym kontekście, a poprawnie opracowany system 
szkoleń w praktyce nie wyposaża pracowników we wszystkie konieczne wiadomości i umiejętnoś
ci. Ponadto udało się zidentyfikować ryzykowne zachowania powszechnie akceptowane (normy gru
powe) oraz wynikające ze świadomie podejmowanego ryzyka (ograniczenie wysiłku, skrócenie cza
su wykonywania zadania). 

Zmiany w ryzykownych zachowaniach można osiągnąć poprzez: 
- wprowadzenie zmian w organizacji pracy; 

zmiany w systemie szkoleń ; 

- wprowadzenie mechanizmów ograniczających zachowania wynikające ze świadomie podejmo
wanego ryzyka. 
Dodatkowo przeanalizowano ostatnie trzy lata w górnictwie węgla kamiennego wszystkich zda

rzeń wypadkowych ciężkich i śmiertelnych i porównano wyniki analiz z wynikami stwierdzeń an-
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kietowanych w badaniach ryzykownych zachowań. Porównanie wyników potwierdziło się w trzech 
śmiertelnych i 6 ciężkich wypadkach, na tej bazie analiz, podjęto działania w zakresie ograniczenia 
lub izolacji wskazanych w badaniach zagrożeń, wynikających z ryzykownych zachowań górników. 

Realizowane badania ryzykownych zachowań górników to przykład integracji woli Zarządu Ja
strzębskiej Spółki Węglowej z wiedzą i doświadczeniem pracowników Głównego Instytutu Górnic
twa oraz praktycznego doświadczenia pracowników, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeó
stwa pracy. 
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o f drawbacks in the employees' qualification, work organization and motivation connected with the 
safe behaviour. The strategy and the procedures o f forming required culture o f behaviour i t will be 
hard to realize the aims, w hi ch ensue from the safety management o f the min es. The research o f the 
miners' risky behaviours is one ofthe elements, which may lead to developing the level ofwork sa
fety because ofbetter identification ofthe causes ofminers' risky behaviours. 

422 



;:,zKota tKspmmacp ł'OOZiemneJ LUU/J, Marenaty KonferencYJne 

Opis badań psychologicznych i lekarskich przeprowadzanych 
przez CSRG i wykorzystywanych przy kwalifikacji 
górników do pracy w ratownictwie górniczym 
oraz w trudnych warunkach klimatycznych 

Zbigniew Słota, Krzysztof Słota 
Instytut Eksploatacji Złóż, Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania badań lekarskich i psycho
logicznych prowadzonych przez CSRG w ratownictwie górniczym jako podstawę do określenia 
wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych na organizm górników. Niniejszy artykuł obej
muje zarys metodyki, podstawy pomiarów, wstęp teoretyczny oraz zakres przeprowadzonych badań. 

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo termiczne, 
trudne warunki klimatyczne, badania ratowników górniczych 

l. WPROW ADZENIE 

Problem bezpieczeństwa pracy w środowiskach ciepłych i gorących, do jakich zalicza się między 
innymi przodki i wyrobiska w kopalniach głębokich, jest zagadnieniem niezmiernie ważnym. Wy
stąpiły już w polskich kopalniach tragiczne w skutkach wypadki udaru cieplnego u górników i ra
towników górniczych. Występują zdarzenia złego samopoczucia lub osłabienia wskutek stresu ciepl
nego. Aktualne normy klimatyczne obowiązujące w polskich kopalniach ograniczają się jedynie do 
ustalenia dopuszczalnych, maksymalnych wartości temperatury termometru suchego oraz minima
nego natężenia chłodzenia powietrza [4] . W przypadku ratowników górniczych obowiązuje dodat
kowo przepis o sposobie prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu 
w podziemnych wyrobiskach zakładów gómiczych z lipca 2002 roku [3]. Określa on, że prace wy
konywane przez ratowników górniczych w aparatach regeneracyjnych podczas akcji ratowniczych: 
w warunkach temperatury powyżej 25°C, mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej 
powyżej 50%, w ubraniach z włókien chemicznych, lub w warunkach temperatury powyżej 30°C 
mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej powyżej 60%, w ubraniach z włókien na
turalnych, należy traktować jako akcje ratownicze prowadzone w trudnych warunkach mikroklima
tu. Podczas akcji ratowniczej prowadzonej w trudnych warunkach mikroklimatu kierownik akcji ra
towniczej jest zobowiązany podjąć działania poprawiające zarówno komfort oddychania w apara
tach regeneracyjnych, jak i warunki mikroklimatu w miejscu pracy ratowników. Zakres tych dzia
łań i środki techniczne do ich realizacji kierownik akcji ratowniczej powinien skonsultować z przed
stawicielemjednostki ratownictwa, pracującym w sztabie akcji ratowniczej i polecić ich odnotowa
nie w książce prowadzenia akcji ratowniczej. Prace wykonywane przez ratowników górniczych 
w akcjach ratowniczych w aparatach regeneracyjnych, bez stosowania środków poprawiających kom
fort oddychania i warunki mikroklimatu w miejscu pracy ratowników, można prowadzić wyłącznie 
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w atmosferze, w której temperatura mierzona termometrem suchym nie przekracza 35°C i wilgot
ność względna nie przekracza 60%. 

Stosownie do przepisów §34 ust. 2, §60 ust. 2 pkt 4 i §72 pkt l rozporządzenia Ministra Go
spodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94 z 2002 r., 
poz. 838 z późn. zm.) w celu przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich ratowników gór
niczych organizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w specjalistycznym ośrod
ku badań lekarskich wprowadzono do stosowania "Metodykę badań lekarskich i psychologicznych 
oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym" [2] . 

W badaniach autorów artykułu do analizy bezpieczeństwa klimatycznego górników przyjęto 
wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 [1]. Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym wszystkie 
czynniki wpływające na warunki klimatyczne w środowisku i został opisany w punkcie 4. 

2. METODYKA I BADANIA W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU BADAŃ LEKARSKICH 

W metodyce badań lekarskich i psychologicznych wyszczególniono: 
rodzaje i zakres specjalistycznych badań ratowników górniczych; 

- zakres badania ogólnolekarskiego i badań dodatkowych; 
- wykaz chorób i uszczerbków zdrowia; 

badanie psychologiczne; 
- badanie wydolności fizycznej; 
- badanie tolerancji gorąca w komorze klimatycznej. 

Ze względu na założony cel autorów artykułu skupiono się tylko na wybranych elementach opra
cowanej metodyki oraz na niektórych wynikach badań. Wykorzystano badania psychologiczne, nie
które wskaźniki wydolności fizycznej oraz badania tolerancji gorąca w komorze klimatycznej. Roz
patrzono możliwości badania zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu ludzkiego 
podczas ćwiczeń wysiłkowych i sprawdzania tolerancji gorąca. Jako wyznacznik do analizy bezpie
czeństwa klimatycznego przyjęto wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8. Wskaźnik ten jest parametrem 
uwzględniającym wszystkie czynniki wpływające na warunki klimatyczne w środowisku, do któ
rych należą: parametry klimatu, prędkość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowa
nia otoczenia, wydatek energetyczny pracownika, ubiór i aklimatyzacja. 

2.1. Badania psychologiczne 

Celem badań psychologicznych jest określenie właściwości psychofizycznych kandydata do ra
townictwa górniczego i ratownika górniczego oraz ich ocena względem norm stosowanych dla tej 
grupy zawodowej lub porównywalnej grupy statystycznej. Analiza pracy ratownika górniczego po
zwoliła wyłonić cechy niezbędne, których posiadanie predysponuje do ratownictwa górniczego 
i z dużym prawdopodobieństwem decyduje o powodzeniu w tego rodzaju pracy. Powodzenie jest tu 
rozumiane jako przystosowanie do wymagań, z wykorzystaniem posiadanych predyspozycji psy
chicznych, bez ryzyka ponoszenia nadmiemych kosztów psychologicznych [2]. 

Z uwagi na fakt, iż badania psychologiczne obejmują duży obszar problemowy, na podstawie 
opracowanej metodyki i prowadzonych badań, autorzy skonstruowali własną ankietę, zawierającą 
tylko pytania, mające charakter identyfikacyjny oraz wpływ na pracę w trudnych 'warunkach kli
matycznych. Uwzględniono wiek, staż pracy, staż ratowniczy, stanowisko, wypadki w pracy, zado
wolenie z pracy, zmęczenie po pracy, samopoczucie po pracy, wpływ trudnych warunków klima
tycznych podczas pracy, ilość spożywanego alkoholu i tytoniu. Wzór ankiety pokazano na rysunku l. 

Ankietę przeprowadzano zarówno wśród kandydatów na ratowników górniczych (ponad 200 
osób) oraz wśród czynnych ratowników górniczych (także ponad 200 osób). Wyniki ankiet opra
cowano statystycznie, co w zestawieniu z badaniami wydolnościowymi i tolerancji gorąca pozwo
liło określić wpływ wybranych cech na odczuwanie niekorzystnych wamnków klimatycznych. Oprócz 
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wypełniania ankiet ratownicy i kandydaci na ratowników górniczych przechodzą serie testów sen
somotorycznych (przykład jednego z nich przedstawiono na rysunku 2). Jednak ze względu na nie
wielki wpływ tych testów na główny cel badań autorów artykułu, ich wyniki zostały pominięte . 

ANKIETA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO 
WERSJA UPROSZCZONA- BADANIA ZKS 

Imię i nazwisko .. . . . .... .. . .. .. .. .. .... . . .... ..... ...... . 

Stanowisko.. .. ... . ..... .... .. .. .. . ...................... Staż pracy... . . .. Staż ratowniczy 

Czy uległeś wypadl :om w pracy? (zakreśl) TAK f NIE 

Opisz charakter urazu, podaj datę zdarzenia (rok) 

Czyjesteś zadowolony ze swojej pracy? (zakreśl) TAK/ NIE 

Po dniu pracy, najczęściej jesteś : (podkreśl) bardzo zmęczony, zmęczony, trochę zmęczony . 

Czy odczuwasz wpływ trudnych warunków klimatycznych w pracy? (zakreśl) TAK f NIE 

Czy palisz papierosy? (zakreśl) TAK f NIE jeśli TAK, ile dziennie ...... ...... . 

Jaki alkohol pijesz najczęściej? .. ..... ... . .... . .................... Ile razy w t'y'godniu? .. . ......... . . 

Jak się teraz czujesz? (podkreśl) dobrze, źle, wypoczęty, zmęczony, spokojny, niespokojny, 

opanowany, zdenerwowany , pobudzony, niecierpliwy, rozkojarzony. 

Dziękujemy za wypelnienie ankiety 

.............•••........................•..........................................•... 
ARKUSZ OBSERWACJI 

·t. Nastrój zmęczony, wypoczęty, pogodny, smutny, ospały , podejrzliwy, rozdrażniony, gniewny . 

2. Samokontrola: bardzo pewny siebie, pewny siebie, nie pewny, brak wiary w siebie, zrezygnowany. 

3. Uwaga: uważny, skupiony, dość uważny, niezbyt uważny, rozproszony. 

4. Cechy charakterystyczne: .... ......... . 

5. Uwagi. 

Rys. l. Uproszczona ankieta badań psychologicznych na potrzeby autorów 
Figure l. Simplified questionnaire form o f psychological examinations to needs of authors 
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Rys. 2. Kandydat na ratownika gómiczego podczas testu sensomotorycznego (zdjęcie autorskie) 
Figure 2. Candidate for the mining lifeguard during the sensor-motored test (by authors) 

2.2. Badanie wydolno.ści jiz_vcznej 

Oznaczanie wydolności fizycznej ma ważne znaczenie przy orzekaniu zdolności do służby w rato
wnictwie górniczym [2]. Poziom wydolności fizycznej świadczy o zdolności tolerancji wysiłku fi
zycznego i fizjologicznych rezerwach czynnościowych organizmu. 

Badania przeprowadza się w możliwie jednakowych warunkach dotyczących samego badane
go, jak i środowiska (o tej samej porze dnia, najlepiej w godzinach przedpołudniowych), w tempe
raturze pokojowej (temperatura powietrza 18-24°C i wilgotność względna 60-70%). 

Badany ratownik górniczy: 
- powinien być ubrany w lekką odzież, najlepiej w spodenki gimnastyczne; 

co najmniej 12 godzin przed wykonaniem próby nie powinien wykonywać ciężkiej pracy fizy
cznej; 

- około 2-3 godzin przed badaniem powinien spożyć lekki posiłek; 
- około 12 godzin przed próbą nie powinien pić napojów zawierających alkohol; 

około 3-4 godzin przed badaniem nie powinien palić tytoniu; 
- powinien udzielić prawdziwej odpowiedzi na pytanie o zażywane leki. 

Próby wysiłkowe należy wykonywać po przeprowadzeniu badania ogólnolekarskiego i elektro
kardiogramu spoczynkowego oraz badania spiromeuycznego. Badanie wydolności fizycznej ratow
ników górniczych i kandydatów do ratownictwa należy wykonywać przy zastosowaniu testu PWC 
na cykloergometrze rowerowym (rys. 3). W czasie badania należy zapewnić ciągłe monitorowanie 
i analizę komputerową zapisu EKG badanego. 

Przebieg badania wydolności: 
przygotowanie kandydata lub ratownika górniczego do próby; 
rozpoczęcie testu zgodnie z wybranym protokołem; 

426 



- zakończenie testu po osiągnięciu limitu tętna lub wystąpieniu innych kryteriów zakończenia ba
dania; 
etap odpoczynku; 

- wydmk protokołu końcowego; 
- ocena próby. 

Dla autorów artykułu wynik tego badania był istotny, ze względu na fakt, iż badanie wydolno
ści ma wpływ na dalszy przebieg testów. Negatywny wynik tego badania wyklucza kandydatów 
i ratowników z badań tolerancji gorąca w komorze klimatycznej. 

Rys. 3. Stanowisko cykloergometm rowerowego (zdjęcie autorskie) 
Figure 3. Position ofbicycle cycle-ergometer (by authors) 

2.3. Badanie tolerancji gorąca w komorze klimatycznej 

Do badania w komorze klimatycznej dopuszcza się tylko tych kandydatów na ratowników górni
czych i ratowników górniczych, którzy na podstawie badania ogólnolekarskiego, badań lekarskich, 
specjalistycznych badań dodatkowych zostają uznani za zdolnych do służby w ratownictwie górni
czym [2]. 

Komora klimatyczna zapewnia utrzymanie temperatury 45°C i wilgotności względnej 60%. 
Przed próbą w komorze klimatycznej badani powinni przebywać około 30 minut, w warunkach 
temperatury pokojowej. Bezpośrednio przed wejściem do komory należy zmierzyć masę ciała oso
by badanej . 

Do badania w komorze klimatycznej kwalifikują się ratownicy, u których: 
częstość skurczów serca jest nie większa niż 90 uderzeń na minutę; 

- ciśnienie tętnicze krwi jest w zakresie: skurczowe od l 00 do 140 mm Hg, a rozkurczowe od 60 
do 90 mmHg; 

- temperatura wewnętrzna ciałajest w zakresie od 36,0°C do 36,9°C. 
Osoba badana przed ekspozycją na gorące środowisko powinna wypić minimum 400 ml wody 

mineralnej (niegazowanej) lub stołowej. Test ttwa 60 minut. W czasie pobytu w komorze, badani 
powinni przebywać w pozycji siedzącej. 
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W czasie pobytu w komorze prowadzi się: 
- ciągłą rejestrację skurczów serca; 
- rejestrację temperatury wewnętrznej ciała w jamie ustnej co l O minut; 
- obserwację zachowania badanych, a okresowo należy przeprowadzać wywiad odnośnie samo-

poczucia. 
Test może być przerwany, gdy: 
są zgłaszane subiektywne objawy złego samopoczucia: zawroty głowy, mroczki przed oczami 
lub inne w trakcie obserwacji badanego, np. zblednięcie powłok skórnych; 

- nastąpi wzrost częstości skurczów serca o więcej niż 30 uderze1'1 na minutę powyżej poziomu 
spoczynkowego określonego przed ekspozycją na gorące środowisko; 

- nastąpi wzrost temperatury wewnętrznej ciała powyżej 38,5°C. 
Bezpośrednio po zakończeniu testu w komorze klimatycznej osoba badana powinna się wytrzeć 

ręcznikiem i zostać zważona. Różnica masy po badaniu i przed badaniem określa wielkość pocenia 
podczas testu. Mierzy s ię również ciśnienie tętnicze krwi osoby badanej. 

Dyskwalifikację do służby w ratownictwie gómiczym powoduje: 
- opuszczenie komory przed upływem 60 minut z powodu złego samopoczucia; 

bóle i zawroty głowy, duszności, mroczki przed oczami, ogólne osłabienie lub wystąpienie om
dlenia, a także inne objawy świadczące o niskiej tolerancji gorąca zgłoszone po wyjściu z ko
mory; 

- podwyższona temperatura wewnętrzna ciała powyżej 38,5°C (świadczy o niskiej tolerancji go
rąca); 

- wystąpienie skurczów dodatkowych serca, niemiarowość akcji serca lub inne objawy świad
czące o niskiej tolerancji gorąca; 

- utrata powyżej 800 g masy ciała w ciągu l godzinnego testu; 
- przyrost częstości tętna o 3 O uderzeń na minutę lub więcej w stosunku do wartości spoczynko-

wej mierzonej przed wejściem do komory na przyrost temperatuty wewnętrznej o l °C. 
W związku z faktem, iż specjalistyczny ośrodek badań lekarskich dysponuje nowoczesnym sprzę

tem komputerowym i pomiarowym (rys. 4) możliwa była ciągła obserwacja i pomiar akcji serca 
oraz temperatury wewnętrznej. Autorzy dla uproszczenia skorzystali z zapisów uwzględniających 
zmianę tętna i temperatury co lO minut (łącznie 7 pomiarów). Przykładową tabelę pokazano poni
żej (tab. 1). Wygląd komory klimatycznej przedstawiająrysunki 5 i 6. 

Rys. 4. Stanowisko pomiarowe komory klimatycznej (zdjęcie autorskie) 
Figure 4. Test-bench ofthe climatic chamber (by authors) 
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Tabela l. Przykładowa tabela pomiarowa 
T bl l D . . bl a e emonstratwn measm·mg ta e 

Data pomiaru ... 

O' 10' 20' 30' 40' 50' 60' RR 
Lp. 

tętno temp. tętno temp. tętno temp. tętno temp. 

l. 66 36,6 67 36,9 70 37,1 73 37,2 

2. 75 36,7 77 36,8 80 37,1 83 37,2 

3. 62 36,7 64 36,9 67 37 71 37,1 

4. 62 36,8 65 37 69 37,2 74 37,3 

5. 72 36,6 76 36,9 80 37,1 84 37,2 

6. 82 36,6 86 36,9 89 37,1 93 37,2 

7. 74 36,8 78 37 81 37,2 85 37,3 

8. 79 36,7 82 36,9 85 37,2 89 37,3 

Rys. 5. Komora klimatyczna (zdjęcie autorskie) 
Figure 5. The climatic chamber (by authors) 

przed 
tętno temp. tętno temp. tętno temp. kom. 

76 37,3 78 37,4 84 37,5 140/90 

86 37,3 89 37,5 93 37,6 125/80 

75 37,2 79 37,4 85 37,5 110/80 

78 37,3 83 37,5 88 37,6 130/85 

87 37,4 90 37,5 95 37 ,5 120/80 

96 37,3 100 37,4 104 37,5 130/90 

89 37,4 94 37,6 100 37,7 120/80 

83 37,5 96 37,6 102 37,6 125/80 

Rys. 6. Ratownicy i kandydaci na ratowników w komorze klimatycznej (zdjęcie autorskie) 
Figure 6. Lifeguards and candidates for lifeguards in the climatic chamber (by authors) 
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3. POJĘCIE MIKROKLIMATU l KOMFORTU CIEPLNEGO 

Komfort cieplny pracowników ma znaczący wpływ na bezpiecze1'lstwo i wydajność pracy w ko
palni. Zależy on od wielu czynników, takich jak: parametry mikroklimatu, rodzaj i intensywność 
pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. Warunki komfmtu cieplnego określają warunki pra
cy człowieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Bez
pieczna jest również praca w warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy, gdy nie zostaną przekroczo
ne dopuszczalne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak: temperatura wewnętrzna (rektalna), 
częstotliwość uderzeń serca, ilość wydzielonego potu [1]. Środowiska pracy w zależności od mi
kroklimatu dzielimy na środowiska gorące, ciepłe, umiarkowane, chłodne i zimne. Poważny prob
lem i zagrożenie dla zdrowia w kopaln iach głębokich, hutach oraz innych gorących działach prze
myshl stanowi środowisko ciepłe i gorące . 

Do określenia mikroklimatu w danym środowisku stosuje się wartości parametrów podstawo
wych powietrza i otoczenia oraz wskaźniki mikroklimatu, które uwzględniają łączny wpływ kilku 
podstawowych parametrów powietrza. 

Do podstawowych parametrów powietrza i otoczenia mających wpływ na warunki klimatyczne 
należą: temperatura mierzona te1mometrem suchym, temperatura mierzona termometrem wilgotnym, 
prędkość przepływu powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność względna powietrza, skład chemi
czny powietrza, promieniowanie cieplne otoczenia. 

Najbardziej znanymi wskaźnikami mikroklimatu są: natężenie chłodzenia powietrza K, tempe
ratura efektywna amerykańska ET (oznaczana w Polsce przez ATE), temperatura efektywna bel
gijska BTE, temperah1ra zastępcza francuska t,. (oznaczana także jako TRF - temperatura francu
ska (resultate)), temperatura zastępcza klimatu tzko wskaźnik WBGT, wskaźnik dyskomfortu ciepl
nego 8 (oznaczany równieżjako WDC) [1] . 

Według polskiego prawa górniczego [4] temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna 
przekraczać 28°C przy pomiarze termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie powinna 
być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Jeżeli temperatura powietrza wynosi od 28 do 33°C lub 
intensywność chłodzen ia 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 
akcj i ratowniczych lub przeciwpożarowych. Należy zaznaczyć, że przepis ten nie jest zadowalają
cy z punktu widzenia obecnego rozeznania w zagadnieniach szkodliwego oddziaływania wanmków 
klimatycznych na organizm ludzki i można przypuszczać, że zostanie on w niedługim czasie zmie
niony. 

4. BILANS CIEPLNY ORGANIZMU I WSKAŹNIK DYSKOMFORTU CIEPLNEGO 8 

Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy 

człowiekiem a otoczeniem. Wytworzona w organizmie energia metabolizmu w bardzo małej ilości 
zużytkowana jest na wykonanie pracy, a w znakomitej większości powinna być w postaci ciepła 
wydzielona do otoczenia w celu utrzymania stałej temperatury wewnętrznej . 

Uproszczony bilans cieplny organizmu ludzkiego przedstawia się więc następująco: 

(l) 

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- strumień ciepła wy
mienianego przez konwekcję, W. Strumień ten może być dodatni lub ujemny, czyli człowiek może 
wydzielać lub przyjmować ciepło, ER- strumień c iepła wymienianego przez promieniowanie ciep
lne, W. Może być również, podobnie jak ciepło konwekcj i, dodatni lub ujemny, Er - strumieńcie-
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pła wydzielanego z organizmu przez parowanie potu, W, Er- strumień ciepła wymienianego przez 
przewodzenie. Może być dodatni lub ujemny, W, EA- strumień ciepła akumulacji, W. Jest to stru
mień powodujący zwiększenie energii wewnętrznej ciała ludzkiego prowadzący do wzrostu tempe
ratury wewnętrznej. W przypadku równowagi termicznej organizmu strumień ten jest równy O. 
W bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych organizm osiągnie stan równowagi dopiero przy 
wzroście temperatury wewnętrznej do niebezpiecznych wartości, co prowadzi do stresu i udaru ciepl
nego. 

Wielkości w równaniu (l) mogą być wyrażone również w jednostkach W/m2
, które odpowiada

jągęstościom strumieni cieplnych wymienianych pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. 
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 tempe
ratury promieniowania otoczenia wykorzystuje właśnie promieniowanie ciała ludzkiego do transportu 
ciepła metabolizmu. Obniżenie wydatku energetycznego człowieka powoduje zmniejszenie ilości 
wytwarzanej energii metabolizmu, co też jest przyczyną poprawy warunków klimatycznych i lik
widacji niebezpiecznego dla zdrowia i życia ciepła akumulacji. 

Parametrami pozwalającymi dokonać oceny warunków klimatycznych oraz bezpieczeństwa ter
micznego pracowników są: wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8, wskaźnik stresu cieplnego Beldinga
Hatha (HSI) oraz wskaźnik obciążenia termicznego P4SR wg McArdlego. Wskaźniki HSI i P4SR 
opracowane jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, służąjedynie do określenia grani
cznych parametrów fizjologicznych organizmu ludzkiego w warunkach dużego obciążenia termi
cznego i oparte są o maksymalną dopuszczalną ilość wydzielanego potu. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 [l], który proponuje się uwzględnić do analizy wyników 
uzyskanych w komorze klimatycznej, obejmuje badania Fangera, dotyczące komfortu cieplnego (rów
nanie komfortu cieplnego Fangera) oraz graniczną bezpieczną dla zdrowia temperaturę wewnę
trzną organizmu równą 38°C, uwzględnioną na podstawie zalece1'i normy IS0-7243-1982 (PN-85/ 
/N-08011) poprzez przyjęcie wartości odniesienia wskaźnika WBGT. Wskaźnik dyskomfortu ciepl
nego jest więc prostym narzędziem pozwalającym liczbowo dokonać oceny warunków klimatycz
nych w odniesieniu do pracującego człowieka. Jeżeli 8 =O w danym środowisku istnieje komfort 
cieplny, gdy 8 = l środowisko stanowi termiczną granicę bezpieczeństwa dla pracy człowieka. Oce
na warunków klimatycznych, oparta o wskaźnik dyskomfortu cieplnego, znajduje coraz większe 
zastosowanie w różnych dziedzinach przemysh1, gdzie mamy do czynienia ze środowiskami gorą
cymi. 

Na podstawie wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego można nie tylko oceniać klimatyczne 
warunki pracy, lecz również przeprowadzać analizę wpływu poszczególnych parametrów klimatu, 
ubioru oraz wydatku energetycznego człowieka na poprawę lub pogorszenie się warunków klima
tycznych w środowiskach pracy. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego pracowników jest bardzo dobrym parametrem oceny bezpie
czeństwa termicznego człowieka podczas pracy. Jeżeli wskaźnik S będzie równy lub większy od 
jedności, praca w danym środowisku powinna być zabroniona ze względu na niebezpieczeństwo 
stresu lub udaru cieplnego pracownika. 

Wskaźnik ten możemy wyznaczyć za pomocą nomogramów lub korzystając z nowoczesnych 
technik komputerowych [5]. Autorzy artykułu są twórcami programu komputerowego Z.K.S. Del
ta, wspomagającego proces wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8. Skorzystano więc tu
taj z autorskiego rozwiązania, pozwalającego w znacznym stopniu zautomatyzować i uprościć pro
ces obliczeniowy. 
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PODSUMOW ANIE 

Ze względu na fakt dużej objętości opracowania, zdecydowano się na podział artykułu na dwie 
części. W niniejszej części przedstawiono tylko zarys metodyki, podstawy pomiarów oraz zakres 
badań, stanowiących podstawę do określenia wpływu niekorzystnych wamnków klimatycznych na 
organizm górników. Dmga część natomiast będzie zawierać opracowanie wyników, wzajemne ko
relacje i wnioski z nich płynące. 
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Built by CSRG and Miners Exploited at the Classification to the W ork 
in the Lifesaving Through the Description ofPsychological and Medical 
Examinations Mining and in Difficult Climatic Conditions 

In the article a possibility o f using medical and psychological examinations was presented o f min
ers Ied by CSRG in the mining lifesaving as the base for determining the influence of climatic ad
verse conditions on the organism. This article includes the outline of methodology, bases of meas
urements, the theoretical admission and the scope of examinations carried out. 
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STRESZCZENIE: W artykule rozpatrzono możliwość badania zmian wybranych parametrów fizjo
logicznych organizmu ludzkiego podczas wykonywania ćwiczeń w Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego. Przedstawiono stan prawny odnośnie pracy w trudnych warunkach klimatycznych. 
Ukazano schemat przebiegu ćwiczeń w OSRG. Wyjaśniono pojęcie bilansu cieplnego organizmu. 
Zaproponowano pomiar niektórych parametrów fizjologicznych oraz sposób zapisu i gromadzenia 
danych, a do analizy bezpieczeństwa klimatycznego - przyjęcie wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8. 
Zauważono, że ćwiczenia prowadzone w Stacji Ratownictwa Górniczego mogą być doskonałą okaz
ją do zgromadzenia dużej ilości danych pomiarowych, które obrazują zmiany wybranych parame
trów fizjologicznych organizmu ludzkiego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, warunki klimatyczne, mikroklimat 

l. WPROW ADZENIE 

Problem bezpieczeństwa pracy w środowiskach ciepłych i gorących, do jakich zalicza się między 
innymi przodki i wyrobiska w kopalniach głębokich, jest zagadnieniem niezmiernie ważnym. Wy
stąpiły już w polskich kopalniach tragiczne w skutkach wypadki udaru cieplnego u górników i ra
towników górniczych. Występują zdarzenia złego samopoczucia lub osłabienia wskutek stresu ciepl
nego. Aktualne normy klimatyczne obowiązujące w polskich kopalniach ograniczają się jedynie do 
ustalenia dopuszczalnych, maksymalnych wartości temperatury termometru suchego oraz minima
nego natężenia chłodzenia powietrza [3] . W przypadku ratowników górniczych obowiązuje dodat
kowo przepis o sposobie prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z lipca 2002 roku [2]. Określa on, że prace wy
konywane przez ratowników górniczych w aparatach regeneracyjnych podczas akcji ratowniczych: 
w warunkach temperatury powyżej 25°C, mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej 
powyżej 50%, w ubraniach z włókien chemicznych, lub w warunkach temperatury powyżej 30°C 
mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej powyżej 60%, w ubraniach z włókien na
turalnych, należy traktować jako akcje ratownicze prowadzone w trudnych warunkach mikroklima
tu. Podczas akcji ratowniczej prowadzonej w trudnych warunkach mikroklimatu kierownik akcji ra
towniczej jest zobowiązany podjąć działania poprawiające zarówno komfort oddychania w apara
tach regeneracyjnych jak i warunki mikroklimatu w miejscu pracy ratowników. Zakres tych dzia-
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łań i środki techniczne do ich realizacji kierownik akcji ratowniczej powinien skonsultować z przed
stawicielemjednostki ratownictwa, pracującym w sztabie akcji ratowniczej i polecić ich odnotowa
nie w książce prowadzenia akcji ratowniczej . Prace wykonywane przez ratowników górniczych 
w akcjach ratowniczych w aparatach regeneracyjnych, bez stosowania środków poprawiających 
komfort oddychania i warunki mikroklimatu w miejscu pracy ratowników, można prowadzić wy
łącznie w atmosferze w której temperatura mierzona termometrem suchym nie przekracza 35°C i wil
gotność względna nie przekracza 60%. 

Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie możliwości badania zmian wybranych parame
trów fizjologicznych organizmu ludzkiego podczas wykonywania ćwiczeń w Stacji Ratownictwa 
Górniczego. Jako wyznacznik do analizy bezpieczeństwa klimatycznego górników proponuje się 
przyjąć wskaźnik dyskomfortu cieplnego o [l]. Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym 
wszystkie czynniki wpływające na warunki klimatyczne w środowisku, do których należą: parame
try klimatu, prędkość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowania otoczenia, wyda
tek energetyczny pracownika, ubiór i aklimatyzacja. 

2. ĆWICZENIA W STACJIRATOWNICTWA GÓRNICZEGO 

2.1. Jakość rysunków i podpisy pod rysunkami 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z ratowników, przeprowadzane jest podstawowe ba
danie lekarskie. Całe ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje pięciominutową pró
bę wysiłkową bez aparatów regeneracyjnych (rys. l). 

Rys. l. Pierwsza próba wysiłkowa (zdjęcie autorskie) 
Figure l. The first effort test (by Authors) 

Druga część obejmuje kilkukrotne przejście zastępu ratowników przez specjalną komorę ćwi
czebną (rys. 2). Podczas przejścia wykonywane są również ćwiczenia wysiłkowe (rys. 3) polegają
ce na podnoszeniu ciężarka. Ratownicy ubrani są w standardową odzież roboczą oraz wyposażeni 
w aparaty regeneracyjne W -70 lub W -2000 (rys. 4). 
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Rys. 3. Próba wysiłkowa podczas przejścia komory (zdjęcie autorskie) 
Figure 3. The effort test during transition o f chamber (by Authors) 

Rys . 4. Ratownicy ubrani w odzież roboczą i aparaty W-70 (zdjęcie autorskie) 
Figure 4. The lifeguards dressed in working clothing and W -70 apparatus (by Authors) 

Cały przebieg ćwiczeń jest na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem jest lin
ka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdy ra
townik źle się poczuje). W przypadku uruchomienia zabezpieczenia nawiew ciepłego powietrza do 
komory zostaje przerwany i włącza się dodatkowa wentylacja. 

Cały czas zapewniona jest opieka medyczna dyżurnego lekarza Stacji, który to także dokonuje 
pomiarów ciśnienia krwi oraz tętna. 
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3. MOŻLIWOŚCI BADANIA ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH 

Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy 
człowiekiem a otoczeniem. Wytworzona w organizmie energia metabolizmu w bardzo małej ilości 
zużytkowana jest na wykonanie pracy, a w znakomitej większości powinna być w postaci ciepła wy
dzielona do otoczenia w celu utrzymania stałej temperatury wewnętrznej [l]. 

Uproszczony bilans cieplny organizmu ludzkiego przedstawia się więc następująco: 

(l) 

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 - strumień ciepła wy
mienianego przez konwekcję, W. Strumień ten może być dodatni lub ujemny, czyli człowiek może 
wydzielać lub przyjmować ciepło; ER - strumień ciepła wymienianego przez promieniowanie ciepl
ne, W. Może być również, podobnie jak ciepło konwekcji, dodatni lub ujemny; Er- strumień ciepła 

wydzielanego z organizmu przez parowanie potu, W; Er- strumień ciepła wymienianego przez prze
wodzenie. Może być dodatni lub ujemny, W; EA- strumień ciepła akumulacji, W. Jest to strum ień 

powodujący zwiększenie energii wewnętrznej ciała ludzkiego prowadzący do wzrostu temperatury 
wewnętrznej. W przypadku równowagi termicznej organizmu strumień tenjest równy O. W bardzo 
niekorzystnych warunkach klimatycznych organizm osiągnie stan równowagi dopiero przy wzro
ście temperatury wewnętrznej do niebezpiecznych wartości, co prowadzi do stresu i udaru cieplnego. 

Wielkości w równaniu (l) mogą być wyrażone również w jednostkach W/m2
, które odpowiada

ją gęstoś~iom strumieni cieplnych wymienianych pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. 
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 tempe
ratury promieniowania otoczenia wykorzystuje właśnie promieniowanie ciała ludzkiego do trans
portu 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 życia ciepła akumulacji. 

Parametrami pozwalającymi dokonać oceny warunków klimatycznych oraz bezpieczeństwa ter
micznego pracowników są: wskaźnik dyskomfortu cieplnego o, wskaźnik stresu cieplnego Beldinga
Hatha (HSI) oraz wskaźnik obciążenia termicznego P4SR według McArdlego. Wskaźniki HSI i P4SR 
opracowane jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, służąjedynie do określenia granicz
nych parametrów fizjologicznych organizmu ludzkiego w warunkach dużego obciążenia termicz
nego i oparte są o maksymalną dopuszczalną ilość wydzielanego potu. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego o, który proponuje się uwzględnić do analizy wyników uzyska
nych podczas ćwiczeń, obejmuje badania Fangera, dotyczące komfortu cieplnego (równanie kom
fortu cieplnego Fangera) oraz graniczną bezpieczną dla zdrowia temperaturę wewnętrzną organizmu 
równą 38°C, uwzględnioną na podstawie zaleceń normy IS0-7243-1982 (PN-85/N-080 11) poprzez 
przyjęcie wartości odniesienia wskaźnika WBGT. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest więc pro
stym narzędziem pozwalającym liczbowo dokonać oceny warunków klimatycznych w odniesieniu 
do pracującego człowieka. Jeżeli o = O w danym środowisku istnieje komfort cieplny, gdy o = l śro
dowisko stanowi termiczną granicę bezpieczeństwa dla pracy człowieka. Ocena warunków klima
tycznych, oparta o wskaźnik dyskomfortu cieplnego, znajduje coraz większe zastosowanie w róż
nych dziedzinach przemysłu , gdzie mamy do czynienia ze środowiskami gorącymi. 

Środowiska pracy, w zależności od mikroklimatu, dzielimy na środowiska gorące, ciepłe, umiar
kowane, chłodne i zimne. Poważny problem i zagrożenie dla zdrowia w kopalniach głębokich, hu
tach oraz innych gorących działach przemysh1 stanowi środowisko ciepłe i gorące. Podczas ćwi-
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czeń w Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko to określone będzie jako ciepłe i gorące, gdyż 
odzwierciedla to stan faktyczny, z jakim mają do czynienia ratownicy uczestniczący w akcji pod 
ziemią. 

Z tego względu, potrzebne do badań i obliczeń parametry fizjologiczne organizmu to: 
ciśnienie tętnicze krwi (mierzone na początku i końcu ćwiczeń); 
tętno (mierzone przed ćwiczeniami, po pierwszej próbie wysiłkowej i na koniec ćwiczeń); 
ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty wagi ciała podczas ćwiczeń) . 
Dodatkowo powinny zostać określone takie wartości, jak: 
przybliżony wydatek energetyczny; 
temperatury termometru suchego i wilgotnego oraz wilgotność względna powietrza w poszcze
gólnych miejscach komory ćwiczeń; 
prędkość powietrza; 
czas wykonywania ćwiczeń i ilość powtórzeń; 
sposób ubrania i rodzaj używanego sprzętu ratowniczego; 
aklimatyzację, wagę i wiek ratownika. 
Część tych pomiarów jest już wykonywana w ramach normalnej, statutowej działalności Stacji 

Ratownictwa Górniczego. W celu ułatwienia gromadzenia danych proponuje się sporządzić tabelę 
pomiarową. Przykład takiej tabeli przedstawia rysunek 5. Dalszą obróbkę i analizę uzyskanych wy
ników można przeprowadzić w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe (na przykład wyko
rzystując pakiet Z. K. S. Multiklimat 2000 [4]) . 

Data pomiaru: . 

L Imię Wiek 
p. Nazwisko 

4 

KWK: .. 

Przed przystąpieniem do 
ćwiczeń 

telql. 
ci$ nie. 

tęt.m nie 
tętnicze 

Rys. 5. Przykład tabeli pomiarowej 

Badanie po 

pierwszej Po zakończeniu 
próbie Waga ćwiczenia. 

wysiłkowej Ocena. Ocena. 
(5 min~ ćwiczenia f------.---+--.--.-:=--1 ćwiczenia. 

ciśni.e-

t~m ttie 
łęt~ 

przed po te~ . 
komną konol'7.1! 

tętrn 

Figure 5. The example ofmeasurement table 

PODSUMOWANIE 

Ćwiczenia prowadzone w Stacj i Ratownictwa Górniczego mogą być doskonałą okazją do zgroma
dzenia dużej ilości danych pomiarowych, które obrazują zmiany wybranych parametrów fizjolo
gicznych organizmu ludzkiego. Powinno to pozwolić na podjęcie próby określenia warunków kli
matycznych oraz ustalenie bilansu cieplnego organizmu, co z kolei może być podstawą do wyzna
czenia granicznych wartości parametrów mikroklimatu, zapewniających odpowiedni poziom bez
pieczeństwa termicznego nie tylko ratowników górniczych, ale także zwykłych górników. 
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Examining Changes o f Chosen Physiological Parameters 
o f the Human Organism During Exercises in the Distri et 
Station o f the Mining Lifesaving 

In the paper a possibility of examining changes of chosen physiologi cal parameters of the human 
organism was examined while carrying exercises out in the District Station o f the Mining Lifesav
ing. A lega! state was presented in relation to the work in difficult climatic conditions. A scheme of 
the course o f exercises was portrayed in Station. Comprebending the heat balance o f the organism 
was explained. A measurement o f som e physio logical parameters and a way o f the record and col
lecting data were suggested, and for analysis ofthe climatic safety -· accepting the indicator ofther
mal discomfort 8. They noticed that exercises carried on in the Station of the Mining Lifesaving 
could be a perfect chance to the assembly o f large amounts of measuring data w hi ch depict changes 
of chosen physiological parameters ofthe human organism. 

439 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Możliwości wykorzystania nowej statystyki wypadkowości GUS 
do badania ryzyka wypadków przy pracy 

Marcin Krause 
Politechn;ka Śląska, Gliwice. e-mail: marcin.krause@polsl.pl 

Sławomir Bogacki 
Politechn;ka Śląska, G!iw;ce. e-mail: slawomir.bogacki@polsl.pl 

STRESZCZENIE: Wprowadzenie nowej statystyki wypadków przy pracy wiąże się nowymi i/lub 
zmienionymi charakterystykami stanu wypadkowości. Analiza wypadków przy pracy dokonana we
dług danych Głównego Urzędu Statystycznego w połączeniu z branżową statystyką wypadkowości 
w górnictwie według danych Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa stwarzają lepsze możli

wości opracowania analizy statystycznej wypadków, np. z uwzględnieniem korelacji pomiędzy wy
darzeniami powodującymi uraz a przyczynami wypadku, miejscami powstania wypadku, czynno
ściami wykonywanymi przez poszkodowanego, czynnikami materialnymi będącymi źródłem urazu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe 

1. WPROW ADZENIE 

Od dnia 1.01.2005 roku obowiązuje nowy wzór statystycznej karty wypadku, dostosowany do wy
magań Unii Europejskiej, który wprowadzono rozporządzeniem [7], w poprzednich latach obowią
zywały rozporządzenie [8] i zarządzenie [ 11]. 

Podstawowe wymagania dotyczące Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy (ESA W), 
przyjętej przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT), oraz jej korelacje z nową sta
tystyczną kartą wypadku przy pracy w Polsce (Z-KW) przedstawiono m.in. w następujących pu
blikacjach: [1], [2], [3], [4) , [5), [6]. 

Rok 2005 był pierwszym okresem sprawozdawczym, w którym obowiązywały w Polsce nowe 
zasady zbierania i analizowania danych o wypadkach przy pracy, oparte na metodologii ESA W (Eu
ropean Statistics on Accidents at Work), w której informacje o wypadkach są uporządkowane w trzech 
następujących grupach: 
- faza przedwypadkowa- okoliczności za istniałe bezpośrednio przed wypadkiem, a jej opis obej

muje: środowisko pracy (miejsce powstania wypadku), proces pracy i konkretną czynność fizy
czną (czynność wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku); 

- faza wypadkowa- składająca się z dwóch następujących po sobie ogniw: wydarzenie będące od
chyleniem od stanu normalnego (ostatnie wydarzenie prowadzące do wypadku) i wydarzenie po
wodujące uraz (sposób powstania urazu, który "czynnością" prowadzącą bezpośrednio do ura
zu, będącego wynikiem odchylenia); 

- faza powypadkowa - scharakteryzowana takimi zmiennymi jak rodzaj urazu, umiejscowienie 
urazu. 
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Podstawowe kryteria analizy wypadków przy pracy w Polsce według danych Głównego Urzę
du Statystycznego [9], [lO] wynikają z charakterystyki wypadków w zakresie ich przyczyn i oko
liczności oraz ich skutków, głównie w odniesieniu do poszkodowanego, w tym m.in.: 
- liczba wypadków; 
- liczba poszkodowanych w wypadkach; 
- liczba dni niezdolności do pracy; 
- data wypadku (miesiąc, dzień, godzina); 
- poszkodowani wg działów, sekcji i podsekcji gospodarki narodowej; 

poszkodowani wg regionów, województw i powiatów; 
poszkodowani wg form własności; 

- poszkodowani wg wielkości jednostek lokalnych; 
- poszkodowani wg grup wykonywanych zawodów; 
- poszkodowani wg płci; 
- poszkodowani wg wieku; 

poszkodowani wg stażu pracy; 
poszkodowani wg przepracowanych godzin; 

- poszkodowani wg umiejscowienia urazu; 
- poszkodowani wg rodzaju urazu; 
- miejsca powstania wypadku; 
- procesy pracy; 

czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku; 
- czynniki materialne związane z czynnością; 
- wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego; 

czynniki materialne związane z odchyleniem; 
- wydarzenia powodujące uraz; 

czynniki materialne będące źródłem urazu; 
- przyczyny wypadków. 

Od l stycznia 2005 roku nie zmieniły się charakterystyki wypadków dotyczące m.in. wieku i sta
żu pracy poszkodowanych, gmp wykonywanych zawodów, przyczyn wypadków. 

Wprowadzone natomiast zostały m.in. następujące zmiany w statystycznej karcie wypadku: 
- nowe layteria "absencja spowodowana wypadkami przy pracy"; 
- nowe kryteria "miejsca powstania wypadku"; 
- nowe kryteria "czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku"; 

nowa charakterystyka "wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego"; 
- nowa charakterystyka "czynniki materialne związane z odchyleniem"; 
- nowe kryteria i nieco zmieniona nazwa na "wydarzenia powodujące uraz"; 

nowe ktyteria i nieco zmieniona nazwa na "czynniki materialne będące źródłem urazu". 

2. PRZYKŁADOWE WYNIKI ZMIENIONEJ STATYSTYKI 
WYPADKÓW PRZY PRACY 

Szczegółowym badaniom tyzyka wypadków przy pracy poddano zwłaszcza nowe i zmienione cha
rakterystyki wypadków, które dotyczyły m.in.: 
- wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego; 
- wydarzeń powodujących uraz; 
- czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku; 

miejsc powstania wypadku. 
Dokonano także analizy niezmienionych charakterystyk wypadków przy pracy za lata 2005 oraz 

2006, w tym m.in. : 
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- Polska- przyczyny wypadków: 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika- średnio 51 ,5% (częściej niż co 2 przyczyna); 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego- średnio 11,0% (co 9 przyczyna); 

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym - średnio 8,4% (co 12 przy
czyna); 

- niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika- średnio 7,8% (co 13 przyczyna); 
- niewłaściwa organizacja pracy- średnio 5,8% (co 17 przyczyna); 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy- średnio 5,8% (co 17 przyczyna); 
- niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika- średnio 2,7% (co 37 przyczyna); 
- nieużywanie sprzętu ochronnego- średnio l ,5% (co 67 przyczyna); 
- w sumie 8 dominujących grup przyczyn stanowiło 94,5% udziału. 

- Górnictwo - przyczyny wypadków: 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika- średnio 52,7% (częściej niż co 2 przyczyna); 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego- średnio 11,4% (co 9 przyczyna); 
- niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika- średnio 9,9% (co 1 O przyczyna); 

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym - średnio 7,6% (co 13 przy
czyna); 
w sumie 4 dominujące grupy przyczyn stanowiły 81,6% udziahL 

- Polska- grupy wykonywanych zawodów: 
kowale, ślusarze i pokrewni -średnio 6,50% (co 15 poszkodowany); 
pracownicy obsh1gi biurowej- średnio 4,73% (co 21 poszkodowany); 

- formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji stalowych i pokrewni -
średnio 4,01% (co 25 poszkodowany); 

- robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni - średnio 3,76% (co 27 poszkodo
wany); 

- robotnicy w przetwórstwie spożywczym- średnio 3,67% (co 27 poszkodowany); 
sprzedawcy i demonstratorzy- średnio 3,64% (co 27 poszkodowany); 
robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni- średnio 3,59% (co 28 poszkodo
wany); 

- pomoce domowe, sprzątaczki i praczki - średnio 3,49% (co 29 poszkodowany); 
- w sumie 8 dominujących grup zawodów stanowiło 33,39% udziału. 
Górnictwo - grupy wykonywanych zawodów: 

górnicy i robotnicy obróbki kamienia- średnio 49,0% (prawie co 2 poszkodowany); 
- kowale, ślusarze i pokrewni- średnio 9,6% (co lO poszkodowany); 

mechanicy maszyn i urządzeń- średnio 6,7% (co 15 poszkodowany); 
- elektrycy- średnio 6,2% (co 16 poszkodowany); 
- w sumie 4 dominujące gmpy zawodów stanowiły 71,5% udziału. 
Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2005 i 2006 wedh1g nowej cha

rakterystyki wypadków - wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego przedstawiała się 
następująco: 

- poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby na tym samym poziomie- średnio 19,9% (co 5 wy
darzenie); 
ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry - średnio 8, l% (co 12 wy
darzenie); 
poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości- średnio 5,8% (co 17 wydarzenie); 
ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego (wciągnięcie poszkodowanego) na 
tym samym poziomie- średnio 4,0% (co 25 wydarzenie); 
ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego (uderzenie poszkodowanego) od do
łu- średnio 1,4% (co 71 wypadek); 
w sumie 5 dominujących grup wydarzeń stanowiło 39,2% udzialu. 
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Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w górnictwie według klasyfikacji wydarzeń 
będących odchyleniem od stanu normalnego to m.in.: 
- poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby na tym samym poziomie (24, l%); 
- ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry (18, l%); 
- ześlizgnięcie s ię, upadek, załamanie czynnika materialnego na tym samym poziomie (4,4%); 
- poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości (3, l%); 
- w sumie 4 dominujące grupy wydarzeń stanowiły 49,7% udziału. 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2005 i 2006 według zmienionej 
charakterystyki wypadków -wydarzeń powodujących uraz (poprzednio wydarzeń powodujących 
wypadki) przedstawiała się następująco: 
- uderzenie przez obiekt w ruchu- średnio 24,2% (prawie co 4 wydarzenie); 
- zderzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot- średnio 23,2% (prawie co 4 wydarzenie); 
- kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym- średnio 18,0% (prawie co 5 wyda-

rzenie); 
- obciążenie fizyczne lub psychiczne - średnio l O, l% (co l O wydarzenie); 
- uwięzienie, zmiażdżenie (w, pod, między)- średnio 6,1% (co 16 wydarzenie); 
- kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami che-

micznymi- średnio 4,2% (co 24 wydarzenie); 
- w sumie 6 dominujących grup wydarzeń stanowiło 85,8% udziału. 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w górnictwie według klasyfikacji wyda
rzeń powodujących uraz to m.in.: 
- uderzenie przez obiekt w ruchu (39,7%); 
- uwięzienie, zmiażdżenie- w, pod, między (4,4%); 
- kontakt z przedmiotem ostrym (2,5%); 
- kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (0,9%); 
- w sumie 4 dominujące grupy wydarzeń stanowiły 47,5% udziału. 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2005 i 2006 według zmienionej 
klasyfikacji czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku przedstawiała się 
następująco: 

- poruszanie się- średnio 32,7% (co 3 czynność); 
- operowanie przedmiotami-- średnio 16,7% (co 6 czynność); 
- transport ręczny- średnio 14, 1% (co 7 czynność); 
- prace narzędziami ręcznymi- średnio 12,8% (co 8 czynność) ; 

- obsługiwanie maszyn- średnio 12,7% (co 8 czynność); 
- kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń - średnio 

7,0% (co 14 czynność); 
- w sumie 6 dominujących grup czynności stanowiło 96,0% udziału. 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w górnictwie wedh1g klasyfikacji czyn
ności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku to m.in.: 
- poruszanie się (28,6%); 
- transport ręczny (19,3%); 
- operowanie przedmiotami (19,7%); 
- prace narzędziami ręcznymi (14,6%); 
- w sumie 4 dominujące grupy czynności stanowiły 82,5% udziału . 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2005 i 2006 według zmienionej 
klasyfikacji miejsc powstania wypadku przedstawiała się następująco: 
- miejsce produkcji przemysłowej- średnio 48,5% (prawie co 2 miejsce); 
- biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe- średnio 14,6% (co 7 miejsce); 
- miejsca i środki komunikacji publicznej- średnio 12,4% (co 8 miejsce); 
- teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa- średnio 6,9% (co 14 miejsce); 
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- placówki ochrony zdrowia- średnio 6, 7% (co 15 miejsce); 
- pod ziemią, wyłączając place budowy- średnio 3,2% (co 31 miejsce); 
- w sumie 6 dominujących grup miejsc stanowiło 92,3% udziału. 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w górnictwie wedh1g klasyfikacji miejsc 
powstania wypadku to m.in.: 
- pod ziemią, wyłączając place budowy (77,3%); 
- miejsce produkcji przemysłowej (12,3%); 
- teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa (5,0%); 
- miejsca i środki komunikacji publicznej (l ,8%); 
- w sumie 4 dominujące gmpy miejsc stanowiły 96,4% udziału. 

3. PRZYKŁADOWE KORELACJE POMIĘDZY CHARAKTERYSTYKAMI 
WYPADKÓW PRZY PRACY 

Aktualna statystyka wypadków przy pracy w Polsce według danych Głównego Urzędu Statysty
cznego sh1ży nie tylko do tradycyjnego badania pojedynczych elementów statystycznej karty wy
padku, ale umożliwia także wszechstronną analizę korelacji pomiędzy dowolnymi charakteJystyk
kami stanu wypadkowości . 

Jednym z podstawowym elementów ukierunkowanych na profilaktykę wypadków przy pracy 
według nowej statystycznej karty wypadku w Polsce, która jest zgodna metodologią ESA W przy
jętą w Unii Europejskiej przez EUROSTAT, jest analiza dominujących wydarzeń powodujących 
uraz w korelacji z innymi charakterystykami wypadkowości. 

Najpierw dokonano analizy statystyki wypadków przy pracy w latach 2005 i 2006 w zakresie 
dominujących wydarzeń powodujących uraz, które objęły trzy podstawowe grupy wydarzeń stano
wiących średnio 65,4% udziału -prawie 2 na 3 wydarzenia (uderzenie przez obiekt w mchu, zde
rzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot, kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowa
tym), a następnie poddano je korelacji według: 
- miejsca powstania wypadku; 
- czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku; 
- przyczyny wypadku; 
- czynnika materialnego będącego źródłem urazu. 

Wydarzenie powodujące uraz "uderzenie przez obiekt w mchu" wystąpiło najczęściej w nastę
pujących miejscach powstania wypadku: 
- miejsce produkcji przemysłowej- 55,1% (częściej niż co 2 miejsce); 
- miejsca i środki komunikacji publicznej - 15, l% (co 7 miejsce); 
- teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa- 8,0% (co 12 miejsce); 
- biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady ush1gowe -7,6% (co 13 miejsce); 
- pod ziemią, wyłączając place budowy- 6,4% (co 16 miejsce); 
- w sumie 5 dominujących miejsc stanowiło 92,2% udziału. 

Wydarzenie powodujące uraz "zderzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot" wystąpiło naj
częściej w następujących miejscach powstania wypadku: 
- miejsce produkcji przemysłowej- 38,2% (częściej niż co 3 miejsce); 
- biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe- 20,0% (co 5 miejsce); 
- miejsca i środki komunikacji publicznej - 15,5% (co 6 miejsce)~ 
- placówki ochrony zdrowia-7,9% (co 13 miejsce); 
- teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa -7,8% (co 13 miejsce); 
- w sumie 5 dominujących miejsc stanowiło 89,4% udziału . 

Wydarzenie powodujące uraz "kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym" wystą
piło najczęściej w następujących miejscach powstania wypadku: 
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- miejsce produkcji przemysłowej- 64, l% (prawie 2 na 3 miejsca); 
- biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe- 14,2% (co 7 miejsce); 
- teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa- 6,0% (co 17 miejsce); 
- placówki ochrony zdrowia- 4,9% (co 20 miejsce); 
- miejsca i środki komunikacji publicznej -4,8% (co 21 miejsce); 
- w sumie 5 dominujących miejsc stanowiło 94,0% udziału. 

Wydarzenie powodujące uraz "uderzenie przez obiekt w ruchu" wystąpiło najczęściej wskutek 
następującej czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku: 

operowanie przedmiotami-- 23,5% (prawie co 4 czynność); 
- transport ręczny- 19, l% (prawie co 5 czynność); 

kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń- 15,3% 
(co 6 czynność) ; 

obsługiwanie maszyn- 14,8% (co 7 czynność); 
- prace narzędziami ręcznymi- 13,5% (co 7 czynność); 
- w sumie 5 dominujących czynności stanowiło 86,2% udziah1. 

Wydarzenie powodujące uraz "zderzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot" wystąpiło naj
częściej wskutek następującej czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku: 
- poruszanie się- 57,9% (częściej niż co 2 czynność); 
- transport ręczny- 11,3% (co 8 czynność); 
- operowanie przedmiotami --10,0% (co 10 czynność); 
- prace narzędziami ręcznymi -7,4% (co 13 czynność); 
- kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządze1'1 - 6,8% 

(co 15 czynność); 
w sumie 5 dominujących czynności stanowiło 93,4% udziału. 
Wydarzenie powodujące uraz "kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym" wystą

piło najczęściej wskutek następujących czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili 
wypadku: 
- prace narzędziami ręcznymi- 29,3% (prawie co 3 czynność); 
- obsługiwanie maszyn- 23 ,0% (prawie co 4 czynność); 
- operowanie przedmiotami -- 19,6% (co 5 czynność); 
- poruszanie się- 16,8% (co 6 czynność); 
- transport ręczny -7,6% (co 13 czynność); 

w sumie 5 dominujących czynności stanowiło 96,3% udziału. 
Wydarzenie powodujące uraz "uderzenie przez obiekt w ruchu" wystąpiło najczęściej wskutek 

następujących przyczyn wypadku: 
nieprawidłowe zachowanie się pracownika- 47,2% (prawie co 2 przyczyna); 

- niewłaściwy stan czynnika materialnego- 13,4% (co 7 przyczyna); 
- brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym- 11 ,6% (co 9 przyczyna); 
- niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika- 8,3% (co 12 przyczyna); 
- niewłaściwa organizacja pracy -7,5% (co 13 przyczyna); 
- w sumie 5 dominujących przyczyn stanowiło 88,0% udziału. 

Wydarzenie powodujące uraz "zderzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot" wystąpiło naj
częściej wskutek następujących przyczyn wypadku: 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika- 57,4% (częściej niż co 2 przyczyna); 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego- 10,4% (co lO przyczyna); 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy- 8,0% (co 12 przyczyna); 
- niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika- 6,6% (co l S przyczyna); 
- brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym- 4,8% (co 21 przyczyna); 

w sumie 5 dominujących przyczyn stanowiło 87,2% udziału. 
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Wydarzenie powodujące uraz "kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym" wystą
piło najczęściej wskutek następujących przyczyn wypadku: 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika- 52,2% (częściej niż co 2 przyczyna); 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego- 11,7% (co 8 przyczyna); 
- brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym - l 0,6% (co 9 przyczyna); 
- niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika- 8,9% (co 11 przyczyna); 

niewłaściwa organizacja pracy- 5,3% (co 19 przyczyna); 
- w sumie 5 dominujących przyczyn stanowiło 88,7% udziału. 

Wydarzenie powodujące uraz "uderzenie przez obiekt w ruchu" wystąpiło najczęściej wskutek 
następujących czynników materialnych będących źródłem urazu: 

materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn- 31,5% (prawie co 3 czynnik); 
maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania- 13,6% (co 
7 czynnik); 

- pojazdy drogowe- 12,3% (co 8 czynnik); 
budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie- 9, l% (co 11 czynnik); 

- maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne -7,5% (co 13 czynnik); 
- w sumie 5 dominujących czynników stanowiło 74,0% udziaht. 

Wydarzenie powodujące uraz "zderzenie z/uderzenie w nieruchomy przedmiot" wystąpiło naj
częściej wskutek następujących czynników materialnych będących źródłem urazu: 
- budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie- 53,9% (częściej niż co 2 czynnik); 
- pojazdy drogowe- 8,7% (co 11 czynnik); 
- materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn- 5,9% (co 17 czynnik); 
- maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania- 5,1% (co 

20 czynnik); 
zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego- 4,6% (co 22 czynnik); 

- w sumie 5 dominujących czynników stanowiło 78,2% udziału. 
Wydarzenie powodujące uraz "kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym" wystą

piło najczęściej wskutek następujących czynników materialnych będących źródłem urazu: 
- materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn- 25,9% (częściej niż co 4 czynnik); 
- narzędzia ręczne bez napędu- 21 ,1% (częściej niż co 5 czynnik); 
- maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne- 17,9% (co 6 czynnik); 
- budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie- 11,5% (co 9 czynnik); 
- narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie- 8,0% (co 12 czynnik); 
- w sumie 5 dominujących czynników stanowiło 84,4% udziału. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych badań ryzyka wypadków przy pracy, opartych na danych Głów

nego Urzędu Statystycznego i Centralnego Ośrodka Inforn1atyki Górnictwa S.A., sformułowano na
stępujące wnioski końcowe: 
- Dane o wypadkach przy pracy gromadzone przez GUS różnią się w okresie do 2004 roku i od 

2005 roku w związku ze zmianą wzoru statystycznej karty wypadku, m.in. w związku z dosto
sowaniem do wymagań statystyki EUROSTA T (według projektu ESA W). 

- Dane o wypadkach przy pracy w Polsce gromadzone przez GUS różnią się znacznie od danych 
o wypadkach przy pracy w górnictwie węgla kamiennego gromadzonych przez COIG, dlatego 
w analizie stanu wypadkowości należy wykorzystać oba źródła danych, zwłaszcza w odniesie
niu do porównania z działami i sekcjami branży górnictwa. 

- Podstawowym elementem ukierunkowanym na profilaktykę wypadków przy pracy może być 
wszechstronna analiza dominujących wydarzeń powodujących uraz, np. w korelacji z przyczy-
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nami wypadku, miejscami powstania wypadku, czynnościami wykonywanymi przez poszkodź

wanego, czynnikami materialnymi będącymi źródłem urazu. 
- Nadal analiza stanu wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego opartajest często na sta

tystyce wg danych COIG-u, z porównaniem do roku poprzedniego, bez wykorzystania danych 
wg GUS-u zawartych w statystycznych kartach wypadków, a z początkiem 2008 roku nowa sta
tystyka wypadków przy pracy będzie mogła być już dokonana za lata 2005-2007, co jest pod
stawowym zaleceniem do badania tendencji i zróżnicowania ryzyka. 
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The Possibilities ofUsing the New GUS Accidents Statistics 
for a Study of Accidents at Work 

The introduction o f new accidents statistics i s connected with a new andlor changed accidents rate 
condition. The accidents at work analysis based on GUS data in connexion with branch statistics in 
mining according to COIG data create new possibilities of statistical analysis of accidents at work. 
1t enables the examining of correlations between the events causing the injuries and causes of acci
dents, places of accidents' occurrences, activities accomplished by the injured, material factors being 
the source o f injuries. 
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STRESZCZENIE: Ocena tendencji i zróżnicowania ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy po
winna obejmować badaniami nie tylko porównanie roku bieżącego z rokiem poprzednim (trady
cyjna analiza przeprowadzana przez Główny Urząd Statystyczny lub Państwową Inspekcję Pracy), 
ale okresy kilkuletnie, np. co najmniej 3-5 lat. Kryteria badawcze powinny obejmować nie tylko ana
lizę bezwzględną (klasyfikacja wypadków), ale przede wszystkim analizę rodzajową (opis poszko
dowanych i skutków wypadków, opis przyczyn i okoliczności wypadków) oraz analizę wskaźnik
kawą (wskaźniki częstości i ciężkości wypadków). Analiza statystyczna powinna także obejmować 
porównanie stanu wypadkowości w kopalni w odniesieniu do tendencji w górnictwie węgla kamien
nego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe 

l. WPROW ADZENIE 

Podstawowe kryteria analizy wypadków przy pracy w Polsce określają dane gromadzone i opra
cowywane przez Główny Urząd Statystyczny pt. "Wypadki przy pracy". Statystyka według danych 
GUS-u obejmuje wiele szczegółowych kryteriów, wśród których można wymienić m.in. następu
jące: liczba wypadków, liczba poszkodowanych w wypadkach, poszkodowani według działów gos
podarki narodowej, poszkodowani wg wieku i stażu pracy, poszkodowani wg grup wykonywanych 
zawodów, przyczyny wypadków, wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego, czynniki 
materialne związane z odchyleniem, wydarzenia powodujące uraz, czynniki materialne będące źró
dłem urazu, czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku, czynniki material
ne związane z czynnością. 

Branżowe kryteria analizy wypadków przy pracy w górnictwie węgla kamiennego określają da
ne gromadzone i opracowywane przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. pt. "Analiza 
miesięczna stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębior
stwach robót górniczych". Statystyka branżowa w górnictwie według danych COIG obejmuje m.in. 
zestawienia liczby wypadków, wskaźników częstości i ciężkości wypadków, liczby pożarów i zawa
łów (bez wypadków), charakterystyki wypadków według niebezpiecznych wydarzeń, według miejsc 
powstania wypadków, wedh1g kwalifikacji zawodowych poszkodowanych oraz według wiekuista
żu pracy poszkodowanych. 
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Obiektywne trudności w analizie statystycznej wypadków przy pracy wynikają m.in. z następu
jących uwarunkowań: 
- niepełne rejestrowanie w statystyce tzw. wypadków lekkich- analiza wypadkowości w pols

kich przedsiębiorstwach wykazuje zachwiane proporcji ilości wypadków o znamionach ciężkich 
i tzw. lekkich, które wynikają z trójkąta wypadkowości według Heinricha lub Birda, np. [8] ; 
ograniczone wykazywanie w statystyce wypadków zaistniałych w frrmach usługowych - statys
tyki na poziomie kopalni, zgrupowania kopalń czy całego górnictwa rzadko uwzględniają wy
padki zaistniałe w firmach obcych, np. [23]; 
znaczne różnice wyników statystyki nie poprawionej i poprawionej wypadkowości - statystyki 
wypadków nie poprawione są publikowane m.in. w ramach sprawozdań rocznych przez GUS 
i raportów miesięcznych przez COIG; statystyki wypadków poprawione (faktyczny okres niez
dolności do pracy) praktycznie nie istnieją w stosunku do wypadkowości ciężkiej, np. [13] ; 
tendencja przenoszenia niektórych wypadków, tzw. lekkich na wypadki w drodze do- lub z pra
cy- świadczenia z tytułu wypadków w drodze do- lub z pracy były do l stycznia 2003 roku iden
tyczne jak dla wypadków przy pracy, ale wypadki te nie były na ogół ujawniane w statystyce 
wypadkowej przedsiębiorstwa, np. [8]; 
istotne różnice wyników statystyki wypadkowej publikowanej przez różne instytucje - porów
nanie statystyki wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego, publikowanej w materiałach 
COIG i WUG, wykazuje pewne rozbieżności, np. [15]. 
Przykładowe korelacje pomiędzy oceną ryzyka zawodowego i analizą wypadków przy pracy to 

m. m. : 
- brak albo sporadyczne występowanie wypadków przy pracy - nie świadczy o niskim poziomie 

ryzyka; 
częste albo regularne występowanie wypadków przy pracy - świadczy o podwyższonym po
ziomie ryzyka; 
poważne skutki zdrowotne występowania wypadków przy pracy - wskazują na potrzebę szcze
gółowej analizy przyczyn 1yzyka; 
obszary podwyższonego ryzyka- miejsca występowania ryzyka, którymi sąjednostki organi
zacyjne (np. działy, wydziały, oddziały, wyrobiska) generujące wypadki przy pracy; 
źródła podwyższonego ryzyka - przyczyny występowania ryzyka, którymi są zdarzenia niebez
pieczne powodujące wypadki przy pracy; 
grupy podwyższonego ryzyka - pracownicy narażeni na ryzyko, którymi są pracownicy posz
kodowani wskutek wystąpienia wypadków przy pracy, analizowanych według wykonywanych 
czynności , stanowisk pracy lub kwalifikacji zawodowych. 

2. ZAKRES ANALIZY WYPADKÓW PRZY PRACY 

Podstawowe wymagania prawne dotyczące analizy wypadku przy pracy określa ustawa Kodeks pra
cy [21] i ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
[22] oraz rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy [ 18], 
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy [16] i w sprawie 
statystycznej karty wypadku przy pracy [l 7]. 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół ustale
nia okoliczności i przyczyn wypadku, na podstawie którego pracodawca sporządza statystyczną kar
tę wypadku przy pracy. 

Przykładowe wytyczne analizy wypadków przy pracy przedstawiono m.in. w publikacjach [6], 
[7], [8] , [12] , [20] , w tym analizy dla potrzeb górnictwa zawarto m.in. w publikacjach [9], [10], 
[11], [13], [15], [23]. 
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Aktualny tryb postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 
jest następujący : 
- udzielenie pomocy poszkodowanemu; 

zabezpieczenie miejsca wypadku; 
dokonanie oględzin miejsca wypadku; 
wysłuchanie poszkodowanego Geżeli stan jego zdrowia na to pozwala); 
wysłuchanie świadków wypadku; 
zasięgnięcie opinii lekarza; 
dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku; 
określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ry
zyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. 
Dokumentacja dotycząca wypadku przy pracy obejmuje następujące elementy: 
Dokumentacja powypadkowa. 
Protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 
Statystyczna karta wypadku przy pracy. 
Rejestr wypadków. 
Dokumentację powypadkową tworzą przykładowo następujące dokumenty: 
Meldunek (zawiadomienie) o doznanym urazie. 
Protokół oględzin z miejsca wypadku. 
Protokół wysłuchania poszkodowanego. 
Protokół wysłuchania świadka. 

Opinia lekarza o wypadku. 
Szkice lub fotografie miejsca wypadku. 
Zalecenia powypadkowe. 
Inne dokumenty w zależności od wymagań i potrzeb, np. : 
- Opinia innych specjalistów. 
- Odrębne zdarzenie złożone przez członka zespołu powypadkowego. 
- Uwagi i zastrzeżenia do informacji zawartych w protokole powypadkowym, zgłoszone przez 

poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika. 
Analizę wypadków można przeprowadzać w trzech podstawowych formach: 
analiza bezwzględna- oparta na porównaniu ilości określonych wypadków, np. według ciężkoś
ci skutków (wypadek śmiertelny, ciężki, tzw. lekki); 
analiza rodzajowa- oparta na porównaniu wypadków według określonych kryteriów, np. przy
czyn wypadku, miejsca powstania, charakterystyki poszkodowanego; 
analiza wskaźnikowa- oparta na porównaniu wypadków według określonych wskaźników cha
rakteryzujących badane zjawiska, np. wskaźniki częstości i ciężkości . 
Analiza bezwzględna wypadkowości obejmuje podział według: 

ilości poszkodowanych - wypadek indywidualny i wypadek zbiorowy; 
ciężkości skutków- wypadek śmiertelny, wypadek ciężki i wypadek powodujący czasową nie
zdolność do pracy, zwany często wypadkiem lekkim lub lżejszym. 
Analiza rodzajowa wypadkowości obejmuje następujące grupy kryteriów: 
opis miejsca wypadku, np. rodzaj miejsca powstania wypadku, komórka organizacyjna i sta
nowisko pracy, w których doszło do wypadku; 
opis czasu wypadku, np. dzień miesiąca, dzień tygodnia i godzina zaistnienia wypadku, prze
pracowane godziny od rozpoczęcia pracy do zaistnienia wypadku; 
opis przyczyn wypadku, np. przyczyny bezpośrednie i pośrednie zaistnienia wypadku (technicz
ne, organizacyjne, ludzkie), wydarzenia niebezpieczne (wydarzenie będące odchyleniem od sta
nu normalnego, wydarzenie powodujące uraz); 
opis poszkodowanego, np. zawód wykonywany (kwalifikacje zawodowe), czynności wykony
wane przez poszkodowanego, staż pracy i wiek poszkodowanego, uszczerbek na zdrowiu posz
kodowanego (rodzaj i umiejscowienie urazu). 
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Analiza wskaźnikowa wypadkowości może być dokonywana według: 
- wskaźników częstości (częstotliwości) wypadków, najczęściej w przeliczeniu na ilość zatrud

nionych, roboczodniówek lub roboczogodzin; 
- wskaźnika ciężkości wypadków, najczęściej jako ilorazu ilości dniówek straconych wskutek wy

padków i ilości poszkodowanych wskutek wypadków; 
- wskaźnika zagregowanego, najczęściej jako iloczynu wskaźnika częstości wypadków w przeli

czeniu na ilość zatrudnionych i wskaźnika ciężkości wypadków. 
Analizę wypadków można przeprowadzać przez obliczenie wskaźników dla wszystkich wypad

ków, dla określonych kategorii ciężkości wypadków lub dla poszczególnych grup wypadków po
dzielonych według różnych kryteriów analizy rodzajowej . 

Charakterystyka wypadkowości może być również przeprowadzana w odniesieniu do jednostek 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, np. filii, zakładu pracy, wydziału, oddziału . Analiza wypadko
wości obejmuje wtedy najczęściej kryterium rodzaju miejsc powstania, zdarzeń niebezpiecznych 
i kwalifikacji zawodowych poszkodowanych oraz dotyczy wskaźnika częstości wypadków na ilość 
zatrudnionych i wskaźnika ciężkości wypadków. 

Określenie wypadkowości jako wysokiej, średniej lub niskiej może być dokonywane na pod
stawie analizy następujących informacji: 
- analiza zmian wartości wskaźników w przyjętym okresie czasu odniesienia, m.in. miesiąc, kwar

tał, półrocze, rok lub większy okres (np. 3, 5 lub l O lat); 
- analiza zmian wartości wskaźników w stosunku do przyjętego obiektu odniesienia, m.in. okreś

lonej branży (np. przetwórstwo przemysłowe), rodzaju działalności (np. produkcja maszyn i urzą
dzeń) , zgrupowania przedsiębiorstw (np. koncem, holding, kompania), innego przedsiębiorstwa 
lub zakładu pracy. 

3. PRZYKŁADOWA ANALIZA WYPADKÓW PRZY PRACY 
W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

Charakterystykę stanu wypadkowości w gómictwie węgla kamiennego za lata 2002-2006 dokona
no według wybranych kryteriów określających ryzyko wypadków przy pracy, które obejmowały 
analizę bezwzględną, rodzajową i wskaźnikową opartą o dane według COIG [l], [5] . 

Analizę wskaźnikową dokonano według podstawowych wskaźników częstości i ciężkości, któ
re określały ryzyko wypadków przy pracy w gómictwie węgla kamiennego w odniesieniu do ilości 
dniówek straconych wskutek wypadków, ilości zatrudnionych i roboczodniówek, wielkości wydo
bycia oraz ilości pożarów i zawałów bez wypadków (tab.l ). 

Analizę rodzajową przeprowadzono według trzech podstawowych kryteriów określających ry
zyko wypadków przy pracy: 
- miejsc powstania wypadku- gdzie występuje ryzyko; 
- rodzaju wydarzeń niebezpiecznych - co powoduje ryzyko; 
- kwalifikacji zawodowych poszkodowanych- kto podlega ryzyku. 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 91 ,45% wypadków (częściej niż 9 na l O) 
występuje pod ziemią (dół kopalni), z czego nąjwiększy udział (średnio 82,23%) zanotowano w czte
rech następujących miejscach powstania: 
- chodniki poziome l poza przodkiem (średnio 6351rok)- 33,30% (co 3 wypadek); 
- ściany z zawałem (średnio 4861rok)- 25,42% (co 4 wypadek); 
- chodniki pochyłe l poza przodkiem (średnio 330irok)- 17,29% (co 6 wypadek); 
- przodki chodnikowe węglowe i węglowo-kamienne (średnio 1181rok)- 6,22% (co 16 wypadek); 
- w sumie w ścianach z zawałem i z podsadzką (średnio 531/rok)- 27,78%; 
- w sumie w ścianach kompleksowo zmechanizowanych (średnio 5261rok)- 27,53%. 
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Tabela l. Wskaźniki częstości i ciężkości charakteryzujące ryzyko wypadków 
przy pracy w górnictwie węgla kamiennego [l] , [5] 
Table l. The indexes of frequency and severity characterised risk o f accidents 
at work in mining ofhard coal fll, [51 

Rok/rodzaj wskaźnika 2002 2003 2004 2005 2006 Średnia Rozstęp 

Wskaźnik ciężkości wypadków w przelicze-
72,6 73,8 75,0 72,0 72,6 73,2 3,0 

niu na l poszkodowanego 

Wskaźnik częstości wypadków ogółem w prze-
14,5 15,3 15,0 14,6 15,5 15,0 1,0 

liczeniu na l 000 zatrudnionych 

Wskaźnik częstości wypadków ogółem w prze-
7,1 7,4 7,2 7,0 7,5 7,2 0,5 

liczeniu na 100 tys. przepracowanych dniówek 

Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych 
0,34 0,28 0,10 0,13 0,25 0,22 0,24 

w przeliczeniu na l mln ton wydobycia 

Wskaźnik częstości pożarów w przeliczeniu 
0,07 0,03 0,09 0,09 0,04 0,06 0,06 

na l mln ton wydobycia 

Wskaźnik częstości zawałów w przeliczeniu 
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

na l mln ton wydobycia 

Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić, że średnio 66,27% wypadków (2 na 3) 
występuje wskutek czterech (a 85,15%- sześciu) rodzajów wydarzeń niebezpiecznych: 
- upadek, potknięcie się, wpadnięcie lub spadnięcie osób (średnio 429/rok)- 27,57% (częściej niż 

co 4 wypadek); 
- upadek, stoczenie się lub obsunięcie przedmiotów i materiałów (średnio 260/rok)- 13,66% (co 

7 wypadek); 
- upadek, stoczenie się mas i brył skalnych (średnio 243/rok)- 12,75% (co 8 wypadek); 
- inne niebezpieczne wydarzenia/poz. 21 statystyki branżowej w górnictwie według COIG (śred-

nio 233/rok)- 12,29% (co 8 wypadek); 
- uderzenie się o przedmioty i urządzenia (średnio 226/rok)- 11,82% (co 8 wypadek); 
- oberwanie się skał ze stropu (średnio 135/rok) -7,06% (co 14 wypadek); 
- oberwanie się skał z ociosów (średnio 71/rok)- 3,76% (co 27 wypadek); 
- zetknięcie się z maszynami i urządzeniami transportowymi w ruchu (średnio 58/rok) - 3,07% 

(co 32 wypadek); 
- zetknięcie się z innymi maszynami i urządzeniami mechanicznymi w ruchu średnio 58/rok) -

3,07% (co 32 wypadek); 
- w sumie niebezpieczne wydarzenia związane z zagrożeniami naturalnymi (głównie to tąpania, 

pożary, zapalenie się lub wybuch gazów, zapalenie się lub wybuch pyłu) spowodowały 196 wy
padków (średnio 39/rok)- 2,03% (co 49 wypadek); 

- w sumie niebezpieczne wydarzenia związane z grawitacyjnym opadem skał (upadek, stoczenie 
się mas i brył skalnych, oberwanie się skał ze stropu, oberwanie się skał z ociosów) spowodowa
ły 2247 wypadków (średnio 449/rok) - 23,57% (co 4 wypadek). 
Z analizy danych statystycznych wynika, że w średnio 82,14% wypadków (częściej niż 4 na 5) 

występuje w czterech następujących grupach zawodów (kwalifikacji zawodowych): 
- górnicy i młodsi górnicy (średnio 1022/rok)- 53,72% (częściej niż co 2 wypadek); 

ślusarze i mechanicy (średnio 315/rok) -16,56% (co 6 wypadek); 
- elektrycy (średnio 120/rok)- 6,33% (co 16 wypadek); 
- strzałowi i górnicy przodowi (średnio 106/rok) - 5,53% (co 18 wypadek). 
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4. PRZYKŁADOWA ANALIZA WYPADKÓW PRZY PRACY 
W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 

Charakterystykę stanu wypadkowości w kopalni węgla kamiennego za lata 2002-2006 dokonano 
według wybranych kryteriów określających ryzyko wypadków przy pracy, które obejmowały ana
lizę bezwzględną, rodzajową i wskaźnikową opartą o dane według COIG [l], [5] i GUS (statysty
czne karty wypadku) [19]. 

Analizę wskaźnikową dokonano według wskaźnika częstości oraz wskaźników ciężkości w od
niesieniu do ilości zatrudnionych i roboczodniówek (tab. 2). 

Tabela 2. Wskaźniki charakteryz~jące ryzyko wypadków przy pracy w kopalni węgla kamiennego [l], [5] 
Table 2. The indexes characterisecl risk o f accidents at work in a hard coal min e f 11, f5 

Rok/rodzaj wskaźnika 2002 2003 2004 2005 2006 Średnia Rozstęp 

Wskaźnik ciężkości wypadków w prze-
82,8 69,6 67,2 69,2 84,4 74,6 17,2 

liczeniu na l poszkodowanego 

Wskaźnik częstości wypadków ogółem 
14,7 16,2 19,3 10,5 14,8 15,1 8,8 

w przeliczeniu na l 000 zatrudnionych 

Wskaźnik częstości wypadków ogółem 
w przeliczeniu na 100 tys. przepraco- 6,8 7,3 8,6 4,7 6,8 6,8 3,9 
wanych dniówek 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 92,71% wypadków występuje pod ziemią, 
z czego 85,43% w czterech następujących miejscach powstania: 
- chodniki poziome l poza przodkiem (średnio 14/rok) - 47,02% (prawie co 2 wypadek); 
- ściany z zawałem (średnio 6/rok)- 20,53% (co 5 wypadek); 
- chodniki pochyłe l poza przodkiem (średnio 4/rok)- 12,58% (co 8 wypadek); 
- przodki chodnikowe węglowe i węglowo-kamienne (średnio 2/rok) - 5,30% (co 19 wypadek). 

Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić, że średnio 73,50% wypadków wystę
puje wskutek czterech (a 89,39%- sześciu) rodzajów wydarzeń niebezpiecznych: 
- upadek, potknięcie się, wpadnięcie lub spadnięcie osób (średnio 7/rok)- 23,18% (prawie co 4 

wypadek); 
- uderzenie się o przedmioty i urządzenia (średnio 7/rok)- 21,85% (częściej niż co 5 wypadek); 
- upadek, stoczenie się mas i brył skalnych (średnio 5/rok)- 15,23% (co 6 wypadek); 
- inne niebezpieczne wydarzenia (średnio 4/rok)- 13,24% (co 7 wypadek); 
- upadek, stoczenie się lub obsunięcie przedmiotów i materiałów (średnio 3/rok)- 11,26% (co 9 

wypadek); 
- zetknięcie się z innymi maszynami i urządzeniami mechanicznymi w ruchu (średnio l/rok)-

4,63% (co 22 wypadek); 
- oberwanie się skał ze stropu (średnio l/rok)- 3,97% (co 25 wypadek); 
- uderzenie narzędziami pracy (średnio l/rok)- 3,31% (co 30 wypadek); 
- nie zanotowano wydarzeń niebezpiecznych wskutek zagrożeń naturalnych. 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 87,41% wypadków występuje w czterech 
następujących grupach kwalifikacji zawodowych poszkodowanych: 
- górnicy i młodsi górnicy (średnio 17/rok)- 56,29% (częściej niż co 2 wypadek); 
- ślusarze i mechanicy (średnio 6/rok)- 20,53% (co 5 wypadek); 
- elektrycy (średnio 2/rok)- 7,28% (co 14 wypadek); 
- strzałowi i górnicy przodowi (średnio l/rok) - 3,31% (co 30 wypadek). 
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Ponadto można uzupełnić analizę statystyki branżowej według COIG analizą statystycznych kart 
wypadku według GUS. Przykładowe statystyki za lata 2005 i 2006 przedstawiono poniżej, obej
mują one charakterystyki wypadków według rodzajów urazu, umiejscowienia urazu, czynności wy
konywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, wydarzeń będących odchyleniem od stanu 
normalnego, wydarzeń powodujących uraz [19]. 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 93,19% wypadków powoduje u poszkodo
wanego pięć rodzajów urazu: 
- rany i powierzchowne urazy- 31 ,82%; 
- złamania kości- 29,55%; 
- przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia, naderwania- 18, 18%; 
- amputacje urazowe (utrata części ciała)- 6,82%; 
- urazy wewnętrzne- 6,82%. 

Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić, że średnio 63 ,94% wypadków powo
duje u poszkodowanych pięć grup umiejscowienia urazu: 
- palec, palce- 27,27% (częściej niż co 3 wypadek); 
- noga ze stawem kolanowym- 13,64% (co 7 wypadek); 
- ramię wraz z łokciem- 9,09% (co 11 wypadek); 
- twarz- 6,82% (co 14 wypadek); 
- staw skokowy- 6,82% (co 14 wypadek). 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 72,72% jest spowodowanych przez sześć 
czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku: 
- chodzenie- 25,00% (co 4 wypadek); 
- ciągnięcie- 11,36% (co 9 wypadek); 
- wydobycie- 9,09% (co 11 wypadek); 
- transportowanie w pionie- 9,09% (co 11 wypadek); 
- mocowanie, zawieszanie, unoszenie, itp.- 9,09% (co 11 wypadek); 
- przenoszenie- 9,09% (co 11 wypadek). 

Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić, że średnio 68,19% wypadków wystę
puje w wyniku czterech wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego: 
- ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego- upadek czynnika z góry (ude

rzenie poszkodowanego przez spadający czynnik materialny)- 27,27% (częściej niż co 3 wy
padek); 

- poślizgnięcie się, potknięcie się upadek osoby na tym samym poziomie- 20,46% (co 5 wypa
dek); 

- utrata kontroli nad obiektem- 13,64% (co 7 wypadek); 
- nieskoordynowane niewłaściwe ruchy- 6,82% (co 14 wypadek). 

Z analizy danych statystycznych wynika, że średnio 88,65% jest spowodowanych przez sześć wy
darzeń powodujących uraz: 
- uderzenie przez spadający obiekt- 29,55% (prawie co 3 wypadek); 
- uwięzienie, zmiażdżenie- 25,00% (co 4 wypadek); 
- uderzenie przez obiekt w ruchu- 13,64% (co 7 wypadek); 
- zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (pionowe)- 9,09% (co 11 wypadek); 
- zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (poziome)- 6,82% (co 15 wypadek); 
- kontakt z przedmiotem ostrym, chropowatym- 4,55% (co 22 wypadek). 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych badań ryzyka wypadków przy pracy w branży górnictwie węgla 
kamiennego i przykładowej kopalni węgla kamiennego sformułowano następujące wnioski końcowe. 
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- Do badania zróżnicowania tendencji (trendu) i zróżnicowania (dywersyflkacji) ryzyka wypad
ków przy pracy należy wykorzystać dostępne dane według COIG i GUS z okresu co najmniej 
2-5 lat (nowa statystyka wg GUS obowiązuje dopiero od 1.01.2005 r.). 

- Wyniki analizy stanu wypadkowości należy wykorzystać do oceny ryzyka zawodowego, zwłasz

cza kryteria dotyczące elementarnych pytań na temat: gdzie występuje ryzyko? (miejsca pow
stania wypadku), co powoduje ryzyko? (rodzaj wydarzeń niebezpiecznych), kto podlega ryzy
ku? (kwalifikacje zawqdowe poszkodowanych). 

- Analiza wypadkowości w branży górnictwie węgla kamiennego powinna stanowić tło (odnie
sienie, porównanie) do analizy wypadków przy pracy w kopalni. 

- Analiza wypadków w kopalni wykazuje większe zróżnicowanie (np. mierzone rozstępem dla 
wskaźników wypadkowości) niż analiza w odniesieniu do całego górnictwa. 

- Analizę liczby wypadków i wskaźników wypadkowości można uszczegółowić, m.in. odnosząc 
liczby poszkodowanych według kwalifikacji zawodowych do struktury zatrudnienia i struktury 
wiekowej, np. [14], oraz liczby poszkodowanych według miejsca powstania wypadku do dzia
łów i wyrobisk w kopalni, np. [II]. 
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The Analysis o f Tendency and Diversification 
o f State o f Accidents Rate in a Mining Plant 

The evaluation o f tenciency and diversification o f occurrence risk of accidents at work should to be 
incłuded not only comparing current year to previous year (traditional analysis realized by Central 
Statistical Office (GUS) or National Labour Jnspectorate (PIP), but periods of several years, at least 
3-5 years. The criterions of studies should to be incłuded not only absolute analysis (classification 
of accidents), but first of all generic analysis (characteristics of injured and results of accidents, cha
racteristics of causes and circumstances of accidents) and indexing analysis (indexes of frequency 
and severity o f accidents). The statistical analysis also should to be included comparing of state of 
accidents rate in a mine with reference to tenciency in mining ofhard coal. 
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STRESZCZENIE: Ocena ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy w działach gospodarki naro
dowej powinna być dokonywana według różnych kryteriów obejmujących wszechstronną charak
terystykę skutków wypadków, w praktyce obejmuje często tylko bezwzględną liczbę poszkodowa
nych w wypadkach ogółem i/lub wskaźnik częstości wypadków na l 000 pracujących. W publikacji 
zaproponowano metodę oceny ryzyka wypadków przy pracy według działów gospodarki narodo
wej z zastosowaniem wybranych miar i wskaźników oraz ich agregacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe 

l. WPROW ADZENIE 

Podstawowe korelacje pomiędzy oceną ryzyka zawodowego oraz analizą wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych to m.in.: 
- brak albo sporadyczne występowanie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych- nie świad

czy o niskim poziomie ryzyka; 
- częste albo regularne występowanie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych- świadczy 

o podwyższonym poziomie ryzyka; 
- poważne skutki zdrowotne występowania wypadków przy pracy lub chorób zawodowych - wska

zują na konieczność szczegółowej analizy przyczyn ryzyka; 
- obszary podwyższonego ryzyka (gdzie występuje ryzyko)- miejsca występowania ryzyka, któ

rymi sąjednostki organizacyjne (np. działy, wydziały, oddziały, pomieszczenia pracy) generu
jące wypadki przy pracy lub choroby zawodowe; 

- źródła podwyższonego ryzyka (co powoduje ryzyko)- przyczyny występowania ryzyka, który
mi są niebezpieczne zdarzenia (wydarzenia) powodujące wypadki przy pracy lub czynniki szkod
liwe dla zdrowia wywołujące choroby zawodowe; 

- grupy podwyższonego ryzyka (kto podlega ryzyku) - pracownicy narażeni na ryzyko, którymi 
są pracownicy poszkodowani wskutek wystąpienia wypadków przy pracy lub stwierdzenia cho
rób zawodowych, analizowanych według kryterium wykonywanych czynności, stanowisk pra
cy lub kwalifikacji zawodowych. 
W publikacjach podejmujących tematykę analizy statystycznej wypadków przy pracy, m.in. [3], 

[4], [5] , [14] i [22] oraz w odniesieniu do górnictwa, m.in. [6], [10], [13], [17] i [31], przyjmuje się 
najczęściej założenie, że badaniami tendencji (trendu) idywersyfikacji (zróżnicowania) ryzyka wy
padków przy pracy należy objąć co najmniej okres 3 lat, a w badaniach szczegółowych nawet ok
res dłuższy (np. 5-1 O lub więcej lat). 
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Mając na względzie ww. uwagi dotyczące statystycznej analizy wypadków przy pracy przyjęto 
zakres analizy opartej o dane Głównego Urzędu Statystycznego na lata 1999-2006 (ostatnie 8 lat). 

Przyjęte założenia badawcze dotyczące statystycznej analizy wypadków przy pracy, opartej głów
nie na danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny to m.in.: 
- Dane obejmują wypadki przy pracy oraz wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pra

cy niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy, np. z powodu hospitalizacji 
poszkodowanego czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego. 

- Dane o wypadkach przy pracy obejmują osoby, które uległy wypadkom indywidualnym i zbio
rowym, bez osób poszkodowanych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, natomiast 
w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpie
czeństwa publicznego dotyczą tylko pracowników cywilnych. 

- Podział ogólnej zbiorowości jednostek organizacyjnych tworzących gospodarkę narodową (pod
miotów społeczno-gospodarczych) przyjęty został według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
wprowadzonej rozporządzeniem [21 ]. 

- Informacje o wykonywanych zawodach osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyka
zane zostały zgodnie z KlasyfikacjąZawodów i Specjalności, wprowadzonąrozporządzeniem [20]. 

- W danych GUS przeciętna liczba pracujących obliczona została przy zastosowaniu średniej aryt
metycznej z dwóch stanów w dniu 31 gmdnia w roku analizowanym i poprzedzającym, nie za
stosowano przeliczania na pełny etat osób o zatrudnieniu niepełnym. 

- W danych GUS informacje o dniach niezdolności do pracy obejmują łączną kalendarzową licz
bę dni niezdolności do pracy spowodowaną wypadkami przy pracy, ustaloną na podstawie zaś
wiadczeń lekarskich. 

- Wskaźnik ciężkości wypadków w przeliczeniu na l poszkodowanego obliczony został bez osób 
poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni ich niezdolności do pracy. 

- Informacje dotyczące skutków wypadków dla osób poszkodowanych oraz liczby dni niezdol
ności do pracy mają charakter nieostateczny, rzeczywiste skutki mogą być określone dopiero po 
okresie niezbędnym, np. na leczenie i rehabilitację oraz są rejestrowane po upływie sześciu mie
sięcy od zaistnienia wypadku. 

- Dane pierwotne o wypadkach przy pracy, poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, uzys
kiwane są ze statystycznej karty wypadku. 

- Dane wtórne o wypadkach przy pracy, np. publikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Soc
jalnej (np. "Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy") czy Państwową Inspekcję Pracy (np. 
"Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP") są oparte głównie o dane pier
wotne opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny. 

- Dane udostępnione przez MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) i EUROSTAT (Urząd 
Statystyczny Unii Europejskiej) nie można odnosić bezpośrednio do krajowych statystyk wy
padków przy pracy, co wynika z wielu przyczyn, m.in. różnych definicji krajowych (np. wy
padku przy pracy i wypadku śmiertelnego), różnic w sposobie zbierania danych statystycznych 
(np. uwzględniane są wypadki powodujące co najmniej 3 dni niezdolności do pracy, nie uwzględ
niane są wypadki komunikacyjne), podstawowe uwarunkowania w tym zakresie przedstawiono 
m.in. w publikacjach [l], [2], [15], [16], [18] i [19]. 

- Dane o wypadkach przy pracy gromadzone przez GUS różnią się w okresie do roku 2004 i od 
roku 2005 w związku ze zmianą wzom statystycznej karty wypadku, m.in. w związku z dosto
sowaniem do wymagań statystyki EUROST A T (według projektu ESA W). 

- Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny różnią się zakresem szczegółowości i cza
sem wydania, co ma kluczowe znaczenie w ocenie danych, np.: 
- opracowanie pt. "Monitoring rynku pracy - wypadki przy pracy w 2004 roku" ma charak

ter wstępny i skrócony, jest wydawane w marcu 2005 roku; 
- opracowanie pt. "Wypadki przy pracy w 2004 roku" ma charakter szczegółowy, jest wyda

wane w październiku 2005 roku, ale dane nie są ostateczne; 
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- opracowanie pt. "Wypadki przy pracy w 2005 roku" jest wydawane w październiku 2006 
roku, zawiera skorygowane dane m.in. o liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
i liczbie dni niezdolności do pracy za rok 2004. 

- Przyjęte skrócone i pełne nazwy wedhtg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
- "rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" - oznacza rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo bez rolnic-

twa indywidualnego; 
- "handel i naprawy"- oznacza handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodo

wych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; 
- "obsruga nieruchomości i firm, nauka" -oznacza obsrugę niemchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
- "administracja publiczna i obrona narodowa" - oznacza administrację publiczną i obronę na

rodową, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; 
- "przemysł" - obejmuje trzy działy gospodarki według klasyfikacji PKD: przetwórstwo prze

mysłowe, górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 

2. OCENA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY 
WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 

Przykładowe możliwości wykorzystania określonych metod, miar i wskaźników dla potrzeb bada
nia zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy w górnictwie przedstawiono m.in. w publikacjach 
M. Krause, np. [7)-[12], w tym m.in. wytyczne w zakresie statystycznej analizy wypadków, badań 
ankietowych ryzyka, agregacji ocen ryzyka. 

Wytyczne te, zwłaszcza dotyczące analizy statycznej wypadków i agregacji ocen ryzyka (np. 
z wykorzystaniem zmiennej Strahla i odległości Euklidesa), można wykorzystać do zagregowanej 
oceny ryzyka wypadków przy pracy według działów gospodarki narodowej, m.in. według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Zaproponowano cztery następujące mierniki (miary) wypadkowości które charakteryzują ryzy
ko wypadków przy pracy: 
- liczba poszkodowanych w wypadkach ogółem; 
- liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych; 
- liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich; 
- liczba dni niezdolności do pracy wskutek wypadków. 

Zaproponowano cztery następujące wskaźniki (częstości i ciężkości) wypadkowości, które cha
rakteryzująryzyko wypadków przy pracy: 
- wskaźnik częstości wypadków ogółem w przeliczeniu na l 00 tys. pracujących; 
- wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych w przeliczeniu na l 00 tys. pracujących; 
- wskaźnik częstości wypadków ciężkich w przeliczeniu na 100 tys. pracujących; 
- wskaźnik ciężkości wypadków w przeliczeniu na l poszkodowanego. 

Zaproponowano trzy następujące metody agregacji ocen ryzyka wypadków przy pracy: 
- metoda sumowania rang (miejsc) ocen cząstkowych uzyskanych dla poszczególnych miar lub 

wskaźników charakteryzujące ryzyko; 
- metoda bezwzorcowa z wykorzystaniem zmiennej Strahla wedrug wzoru: 

(2.1.) 

- metoda wzorcowa z wykorzystaniem odległości Euklidesa wedrug wzoru: 

(2.2.) 
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gdzie: d; -zmienna syntetyczna Strahla dla i-tego obiektu, d;o- odległość Euklidesa i-tego obiektu 
od wzorca P0, X;j.- unormowana wartość j-tej cechy i-tego obiektu, x0/- unormowana wartość 
j-tej cechy obiektu wzorcowego P0, m -liczba cech. 

Do badań wypadków przy pracy w latach 1999-2006 w poszczególnych działach gospodarki 
narodowej wybrano w 12 z 15 działów, w których zarejestrowano największą liczbę poszkodźwa
nych, oddzielnie w odniesieniu do poszkodowanych wypadkach przy pracy ogółem, śmiertelnych 
i ciężkich. 

Następnie do badań wybrano 12 z 15 działów gospodarki, w których zarejestrowano najwięk
szą liczbę dni niezdolności do pracy spowodowanej wypadkami przy pracy. 

Na podstawie badań ryzyka wypadków przy pracy według wybranych mierników (miar) wypad
kowości z wykorzystaniem metody sumowania rang (miejsc) ocen cząstkowych opracowano nastę
pujący ranking działów gospodarki narodowej: 
- przetwórstwo przemysłowe (D); 
- budownictwo (F); 
- handel i naprawy (G); 
- transport, gospodarka magazynowa i łączność (I); 
- obsługa nieruchomości i firm, nauka (K); 
- górnictwo (C); 
- ochrona zdrowia i opieka społeczna (N). 

Tabela l. Ranking działów gospodarki narodowej według wybranych mierników 
charakteryzujących ryzyko WYPadków przy pracy [23]- [30) 
Table l. The number rate o f divisions o f national economy by selected measures 
characterised risk o f accidents at work 23l-f30l 

Dział gospodarki c D F G narodowej/miernik ryzyka 
Liczba poszkodowanych 

7 l 2 3 
w wypadkach ogółem 

Liczba poszkodowanych 
5 l 2 4 

w wypadkach śmiertelnych 
Liczba poszkodowanych 

7 l 2 3 
w wypadkach ciężkich 
Liczba dni niezdolności 

6 l 2 3 
do pracy wskutek wypadku 

Suma uzyskanych ocen 25 4 8 13 
Ranking końcowy działu VI I II III 

I K N 

5 6 4 

3 6 12 

4 5 9 

5 7 4 

17 24 29 
IV V VII 

Do dalszych badań ryzyka wypadków przy pracy w latach 1999-2006 w poszczególnych dzia
łach gospodarki narodowej wybrano w pierwszej kolejności 7-8 działów, w których zanotowano 
największe nasilenie wskaźników liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, śmier
telnych i ciężkich w przeliczeniu na l 00.000 pracujących. 

Następnie do badań wybrano 9 działów, w których zanotowano największe nasilenie wskaźnik
ków liczby dni niezdolności do pracy w przeliczeniu na l poszkodowanego. 

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem w przeliczeniu na l 00 000 pracu
jących największy udział stanowili pracujący w następujących działach gospodarki: 
- górnictwo - średnio 1662 osoby poszkodowane i przekroczenie średniej krajowej przeciętnie 

o 101%; 
- przetwórstwo przemysłowe- średnio 1341 osób i przekroczenie średniej krajowej o 62%; 
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- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo- średnio 1201 osób i przekroczenie średniej o 45%; 
budownictwo- średnio 1190 osób i przekroczenie o 44%; 

- rybołówstwo - średnio l 007 osób i przekroczenie o 21 %; 
ochrona zdrowia i opieka społeczna- średnio l 000 osób i przekroczenie o 21 %; 
produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - średnio 890 osób i przekroczenie 
średniej o 7%; 
transport, gospodarka magazynowa i łączność- średnio 813 osób i przeciętnie 98% średniej kra
jowej. 
Wśród poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 100 000 pra

cujących największy udział stanowili pracujący w następujących działach: 
- rybołówstwo - średnio 32,0 osoby poszkodowanej i przekroczenie średniej krajowej przecięt

nie o 555%; 
górnictwo- średnio 15,5 osoby i przekroczenie średniej krajowej o 220%; 

- budownictwo- średnio 15,2 osoby i przekroczenie średniej o 226%; 
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo- średnio 11,5 osoby i przekroczenie o 143%; 
transport, gospodarka magazynowa i łączność- średnio 8,6 osoby i przekroczenie o 81 %; 

- produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - średnio 6,4 osoby i przekroczenie 
średniej krajowej o 34%; 
przetwórstwo przemysłowe- średnio 4,8 osoby i przeciętnie 99% średniej krajowej. 
Wśród poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 100 000 pracu-

jących największy udział stanowili pracujący w następujących działach: 
budownictwo- średnio 25,4 osoby poszkodowanej i przekroczenie średniej krajowej przecięt
nie o 149%; 
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo- średnio 21,5 osoby i przekroczenie średniej krajowej o 111 %; 

- rybołówstwo- średnio 20,1 osoby i przekroczenie średniej o 93%; 
- przetwórstwo przemysłowe- średnio 17,3 osoby i przekroczenie o 69%; 

górnictwo- średnio 15, l osoby i przekroczenie średniej krajowej przeciętnie o 47%; 
produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- średnio 10,7 osoby i przekrocze
nie średniej krajowej o 4%; 
transport, gospodarka magazynowa i łączność- średnio 9,2 osoby i przeciętnie 89% średniej 
krajowej. 
Największą liczbę dni niezdolności do pracy wskutek wypadków przy pracy w przeliczeniu na l 

poszkodowanego (bez wypadków śmiertelnych) spowodowali pracujący w następujących działach 
gospodarki: 
- górnictwo - średnio 68,9 dnia niezdolności do pracy i przekroczenie średniej krajowej prze

ciętnie o 56%; 
- budownictwo- średnio 55,1 dnia i przekroczenie średniej krajowej o 25%; 

rybołówstwo- średnio 50,8 dnia i przekroczenie średniej o 15%; 
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - średnio 48,8 dnia i przekroczenie o l 0%; 
transport, gospodarka magazynowa i łączność- średnio 46,8 dnia i przekroczenie o 6%; 

- produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- średnio 45,5 dnia i przekroczenie o 3%; 
działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała - średnio 44,1 dnia i l 00% 
średniej krajowej; 
obsługa nieruchomości i firm oraz nauka- średnio 43,3 dnia i 96% średniej krajowej; 
przetwórstwo przemysłowe- średnio 42,5 dnia i 96% średniej krajowej. 
Na podstawie badań ryzyka wypadków przy pracy według wybranych wskaźników wypadko

wości opracowano następujące rankingi działów gospodarki narodowej. 
- Ranking według metody sumowania rang (miejsc) ocen cząstkowych: 

górnictwo (C); 
- budownictwo (F); 
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- rybołówstwo (B); 
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (A); 
- przetwórstwo przemysłowe (D); 
- transport, gospodarka magazynowa i łączność (I), oraz 

produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (E). 
- Ranking według metody bezwzorcowej z wykorzystaniem zmiennej Strahla: 

rybołówstwo (B); 
- gómictwo (C); 
- budownictwo (F); 

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (A); 
- przetwórstwo przemysłowe (D); 

produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (E); 
- transport, gospodarka magazynowa oraz łączność (I). 

- Ranking według metody wzorcowej z wykorzystaniem odległości Euklidesa: 
- rybołówstwo (B); 
- budownictwo (F); 
- gómictwo (C); 
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (A); 

przetwórstwo przemysłowe (D); 
- transp01t, gospodarka magazynowa i łączność (I); 
- produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (E). 

Tabela 2. Ranking działów gospodarki narodowej według wybranych wskaźników 
charakteryzujących ryzyko wypadków przy pracy [23)- [30) 
Table 2. The number rate o f divisions o f national economy by selected indexes 
characterised risk o f accidents at wark [23]-[30] 

Dział gospodarki narodowej/wskaźnik ryzyka A B c 
Wskaźnik częstości wypadków ogółem 

3 5 l 
w przeliczeniu na 100 tys. pracujących 

Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych 
4 l 2 

w przeliczeniu na 100 tys. pracujących 

Wskaźnik częstości wypadków ciężkich 
2 3 5 

w przeliczeniu na 100 tys. pracujących 

Wskaźnik ciężkości wypadków 
4 3 l 

w przeliczeniu na l poszkodowanego 

Suma uzyskanych ocen 13 12 9 
Ranking końcowy działu IV Ill I 

D 

2 

7 

4 

9 

22 
V 

E F 

7 4 

6 3 

6 l 

6 2 

25 lO 
VI II 

Tabela 3. Ranking działów gospodarki narodowej według ""'Ybranych wskaźników charakteryzujących 
ryzyko wypadków przy pracy z wykorzystaniem zmiennej Strahla i odległości Euklidesa [23]-[30] 
Table 3. The number rate o f divisions ofnational economy by selected indexes characterised 
risk of accidents at wark with utilization of Strahl's variable and Euklides' distance r23 -r30l 

Dział gospodarki narodowej/wskaźnik ryzyka A B c D E F 
Wartość wskaźnika ryzyka według zmiennej Strahla 0,659 0,783 0,769 0,564 0,454 0,748 

Ranking końcowy działu według zmiennej Strahla IV I II V VI lii 
Wartość wskaźnika ryzyka według odległości Euklidesa 0,386 0,259 0,328 0,502 0,572 0,315 

Ranking końcowy działu według odległości Euklidesa IV I III V VII II 
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WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych badań ryzyka wypadków przy pracy, opartych na danych Głów
nego Urzędu Statystycznego, sformułowano następujące wnioski końcowe. 
- Statystyka wypadków przy pracy różni się znacznie w odniesieniu do poszkodowanych w wy

padkach ogółem oraz w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, stąd w badaniach ryzyka wypad
ków przy pracy należy uwzględnić nie tylko ogólną liczbę wypadków. 
Statystyka wypadków przy pracy różni znacznie w odniesieniu do liczby osób poszkodowanych 
oraz w przeliczeniu na l 00 tys. (lub l 000) pracujących, podobnie w stosunku do liczby dni nie
zdolności do pracy oraz w przeliczeniu na l poszkodowanego (bez wypadków śmiertelnych), 
stąd badaniami ryzyka wypadków przy pracy należy objąć także wskaźniki częstości i ciężkości 
wypadków. 
Ocenę ryzyka wypadków przy pracy według działów gospodarki narodowej należy przeprowa
dzić nie tylko według mierników (miar) wypadkowości obejmujących liczby bezwzględne, m.in. 
osób poszkodowanych w wypadkach i dni niezdolności do pracy wskutek wypadku, ale przede 
wszystkim według wskaźników (nasilenia) wypadkowości, np. według liczby poszkodowanych 
w przeliczeniu na ilość pracujących (wskaźnik częstości) i nasilenia liczby dni niezdolności do 
pracy w przeliczeniu na ilość poszkodowanych (wskaźnik ciężkości). 
Zaproponowana metoda syntetycznej oceny ryzyka wypadków przy pracy według działów gos
podarki narodowej pozwoliła wyróżnić działy charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, 
z zastosowaniem zaproponowanych mierników i wskaźników wypadkowości . 

W zależności od przyjętych kryteriów oceny ryzyka wypadków przy pracy oraz wykorzystania 
metod agregacji ocen ryzyka, w tym metody sumowania rang (miejsc) ocen cząstkowych i miar 
syntetycznych (zmienna Strahla i odległość Euklidesa), wyniki zestawień rankingowych wyka
zują większe lub mniejsze zróżnicowanie . 

Należy dokonać szczegółowej analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy w wytopowa
nych działach gospodarki narodowej, w tym m.in. (z wykorzystaniem danych Głównego Urzę

du Statystycznego i Państwowej Inspekcji Pracy, a także innych instytucji państwowych oraz 
organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, np. Urzędu Dozoru Technicznego i Państwo
wej Straży Pożarnej): 
- "przetwórstwo przemysłowe" według sekcji i podsekcji działalności oraz w odniesieniu do 

wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych; 
- "budownictwo" w odniesieniu do wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych (dane: Głów

ny Urząd Nadzoru Budowlanego); 
- "górnictwo" w odniesieniu do wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych (dane: Wyż

szy Urząd Górniczy); 
- działy związane z bezpośrednio z przyrodą: "rybołówstwo" oraz "rolnictwo, łowiectwo i leś

nictwo" łącznie z działem "gospodarstwa indywidualne w rolnictwie" (dane: Kasa Rolnicze
go Ubezpieczenia Społecznego); 

- "transport, gospodarka magazynowa i łączność" według sekcji i podsekcji działalności oraz 
w odniesieniu do wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych (dane o wypadkach komu
nikacyjnych: m.in. Państwowy Zakład Ubezpieczeń); 

- "produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" według sekcji i podsekcj i dzia
łalności oraz w odniesieniu do wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych; 

- "handel i naprawy" według sekcji i podsekcji działalności oraz w odniesieniu do wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych; 

- "obsługa nieruchomości i firm, nauka" według sekcji i podsekcji działalności; 
- "ochrona zdrowia i opieka społeczna" według sekcji i podsekcji działalności . 
W dalszej kolejności należałoby objąć szczegółowymi badaniami działy gospodarki narodowej 
według wybranych kryteriów analizy wypadków przy pracy (m.in. w związku ze zmianą karty 
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statystycznej wypadku od l stycznia 2005 r.), np. przyczyny wypadków, wydarzenia będące od
chyleniem od stanu normalnego, wydarzenia powodujące uraz, czynności wykonywane przez 
poszkodowanego w chwili wypadku, miejsca powstania wypadku, grupy wykonywanych zawo
dów. 

- Ponadto w następnej kolejności należałoby objąć szczegółowymi badaniami zależności pomię
dzy poszczególnymi kryteriami analizy wypadków przy pracy, m.in. podstawowym elementem 
ukierunkowanym na profilaktykę wypadkową, powinna być wszechstronna analiza dominują
cych wydarzeń powodujących uraz w korelacji z przyczynami wypadku, miejscami powstania 
wypadku, czynnościami wykonywanymi przez poszkodowanego i czynnikami materialnymi bę
dącymi źródłem urazu. 
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The Studies o f Risk o f Accidents at W ork -
Divisions ofNational Economy oflncreasing Risk 

The risk evaluation o f occurrence o f accidents at work in divisions o f national economy, should to 
be realized by different criterions including universal characteristic o f accidents results, in practice 
often presents only absolute number o f persans injured in total accidents andlor index o f frequency 
o f accidents at work for l 000 persans employed. In the artide has been proposed method o f risk 
evaluation o f accidents at work by divisions o f national economy with application o f selected mea
sures and indexes, and its aggregation. 
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Przygotowanie studenta uczelni technicznej do skutecznego 
i efektywnego kierowania zespołami ludzkimi 
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Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Górnictwa i Geologii, 
Folitechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: Edukacja inżynierów musi odpowiadać na potrzeby zmieniającej się rzeczywis
tości, a co za tym idzie zmieniających się warunków pracy inżynierów. Polscy inżynierowie cieszą 
się zasłużoną renomą w świecie, ale współczesny inżynier potrzebuje nie tylko wiedzy stricte tech
nicznej, ale musi być także przygotowany do pełnienia ról kierowniczych. Te role kierownicze obej
mująkierowanie zespołami, motywowanie pracowników, ale także rachunek kosztów, zarządzanie 
projektami, ocenę ryzyka i efektywności projektów czy też umiejętności prowadzenia formalnych 
spotkań i prezentacji. Oznacza to, że te elementy muszą być ujęte w nowych programach naucza
nia. Zmniejszające się zainteresowanie studiami technicznymi oznacza, że unowocześnianie prog
ramów nauczania to nie jedyny problem, drugi to przyciąganie i zainteresowanie młodzieży kierun
kami technicznymi. 

SŁOWA KLUCZOWE: Uczelnie techniczne, edukacja inżynierów, kierunek górnictwo i geologia, 
kompetencje, umiejętności kierownicze 

l. WPROW ADZENIE 

Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego wymaga aby górnictwo węgla kamiennego, a tym sa
mym kopalnie węgla kamiennego trwały, a trwałość tę prócz dostępnych zasobów gwarantuje im tyl
ko ich rozwój. 

Według P.F. Druckera każdej organizacji, każdemu przedsiębiorstwu trzeba osiągnięć w trzech 
głównych dziedzinach [4]: 

w sferze bezpośrednich rezultatów; 
w budowaniu wartości i ich utrwalaniu (etyka, ekologia, partnerstwo, partycypacja); 

w tworzeniu i rozwijaniu kapitału intelektualnego (ludzi skutecznych, efektywnych- dzisiaj 
i jutro). 
Skutecznie i efektywnie należy: 

uporać się z problemami dnia wczorajszego; 

rozpoznać, wzbogacać i wykorzystywać potencjał przedsiębiorstwa; 

przekształcać przedsiębiorstwo w inne, dla innej przyszłości. 
Z analizy wyników, jakie osiągają przedsiębiorstwa górnicze, a bardziej konkretnie zintegrowa

ne w grupy kapitałowe kopalnie (Spółki, Kompania, Holding) wnioskować można, że uzyskane bez
pośrednie rezultaty nie satysfakcjonują ani wykonawców ani właściciela. Za szczególnie ważne 
w ocenie, stanowiące pewnego rodzaju ostrzeżenie, uważamy relacje pomiędzy dynamiką wzrostu 
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cen a dynamiką wzrostu kosztów oraz coraz mniejszym wzrostem wydobycia z jednej ściany (rys. 1). 
Na korzystny wynik ekonomiczny górnictwa pracowały przede wszystkim kopalnie zintegrowane 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - Spółce o ustabilizowanej strukturze. Ujemny wynik ekonomicz
ny uzyskały kopalnie zintegrowane w Kompanii Węglowej w grupie o niestabilnej strukturze, w gru
pie, w której jest więcej eksperymentów niż przemyślanej strategii. 
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Rys. l. Wskaźniki ekonomiczne górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-2007 
Figure J •. Economics ratios of coal mining during the years 1993-2007 

Teoretycy nauk zarządzania uważają, że nie jest sztuką bycie skutecznym i efektywnym wtedy, 
kiedy dysponuje się dostateczną ilością środków rzeczowych i finansowych czy też, gdy kieruje się 
osobami kompetentnymi, o wysokim morale pracy - sztuką natomiast jest zgromadzenie i dyspono
wanie takimi zasobami. 

Istnieje zgodność co do tego, że: 

przedsiębiorstwo jest co najmniej tak skuteczne i efektywne jak skuteczna i efektywna jest jego 
załoga; 

skutecznym i efektywnym jest ten kto jest kompetentny, dobrze poinformowany i umotywowany. 
Kompetencje to jest to co winno być tworzone, wzbogacane i doskonalone w systemie edukacji. 

W systemie tym szczególną rolę odgrywają Uczelnie Techniczne. To one przygotowują kadry in
żynieryjne (na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych), to one oferują aktualizację, 
poszerzanie i wzbbgacanie wiedzy. Jeżeli dzisiaj w nowoczesnych przedsiębiorstwach, a bardziej 
w ich strategiach, winny zawierać się takie elementy jak Edukacja, Ekologia, Ergonomia, Ekologia 
i Etyka to poszerzanie wiedzy jak też humanizacja nauk technicznychjest ze wszech miar uzasadniona. 

2. KLUCZOWE CZYNNIKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA 

W teorii podejmowania decyzji uważa się, że decyzje podejmowane tam i tylko tam gdzie dyspo
nuje się kompetencjami oraz informacjami o przedmiocie decyzji są z reguły skuteczne i efektywne. 
W teorii zarządzania uważa się, że skuteczne i efektywne są osoby kompetentne, poinformowane 
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i umotywowane. Za zasadne należy, zatem uznać , że kluczowe znaczenie dla skuteczności i efek
tywności mają kompetencje, informacje i system motywacji. 

2.1. Kompetencje 

Mówiąc o kompetencjach trzeba rozróżnić tzw. kompetencje "miękkie" (competency) oraz kom
petencje "twarde" ( competence). Kompetencje "miękkie" lub inaczej behawioralne odnoszą się do 
wymiarów zachowania, które leżą u podstaw kompetentnego działania. Określają nam one sposób, 
w jaki ludzie mają się zachowywać, aby dobrze wykonać swoją pracę. Mówiąc o kompetencjach 
"twardych", funkcjonalnych mamy na myśli pojęcie związane z pracą, odnoszące się do tych ob
szarów pracy, w których dana osoba jest kompetentna. Informują nas o tym, co ludzie muszą wie
dzieć, aby dobrze wykonać swojąpracę [1]. 

Zdaniem autorów kompetencje inżyniera to przede wszystkim wiedza zawodowa- kompeten
cje twarde oraz szereg cech składających się na kompetencje miękkie, czyli zdolności, predyspozycje, 
doświadczenie i intuicja, kultura, system wartości, etyka a także umiejętność współdziałania i współ
pracy z innymi. To również, a może przede wszystkim, umiejętność wytwarzania wokół siebie ta
kiej atmosfery, która sprzyja współpracy opartej na szacunku dla partnera. 

2.2. Motywowanie 

W systemie motywacji szczególną rolę odgrywa napięcie aspiracyjne, które powstaje wtedy, gdy 
oczekiwania pracownika są wyższe niż ich zaspokajanie i niekoniecznie dotyczy to wysokiej płacy. 
System motywacji jest prawidłowo skonstruowany, jeżeli umożliwia pracownikowi modyfikować 
tak swoje zachowania, aby dzięki temu obniżać napięcie aspiracyjne. Oznacza to, że pracownik, któ
ry staje się bardziej skuteczny i efektywny otrzymuje więcej -pełniejsze zaspokojenie zdeklarowa
nych wcześniej potrzeb, a to sprawia, że pojawiają się nowe potrzeby i nowe napięcie aspiracyjne. 
Jest to zgodne z teorią potrzeb Masłowa (piramida potrzeb), w której podkreśla się, że nawet częś

ciowe zaspokojenie potrzeb niższego rzędu wywołuje potrzebę zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. 

2.3.lnformacja 

Informacja pełni następujące funkcje [7]: 
- powiększa i polepsza wiedzę użytkownika; 

redukuje niepewność; 
wspomaga monitorowanie i kontrolę; 
ułatwia komunikację, oraz 
pełni funkcję zasobu (obok klasycznych zasobów- ziemi, pieniądza i pracy). 
Informacja, aby była użyteczna musi się charakteryzować określonymi cechami [7] : 
Dokładna- czyli wolna od błędów; niedokładna (błędna) informacja na wyjściu może być efek
tem wprowadzenia do procesu przetwarzania informacji błędnej. 
Kompletna- zawiera wszystkie istotne fakty. 
Ekonomieznalopłacalna - wytworzenie/uzyskanie informacji musi być relatywnie opłacalne, 
tzn. koszt jej pozyskania winien być mniejszy od korzyści uzyskanych dzięki pozyskanej indor
macji. 
Elastyczna- może być wykorzystywana do różnych celów i przez różnych użytkowników. 

- Wiarygodna- czyli taka, na której można polegać; zależy od wiarygodności metody zbierania 
danych i/lub wiarygodności źródła informacji. 

- Istotna- przydatna decydentowi, zgodna z jego potrzebami. 
Prosta - na ile jest to możliwe, bez nadmiemej złożoności; stopień szczegółowości zazwyczaj 
odpowiada szczeblom zarządzania. 

- Aktualna - dostarczana w takim czasie, aby można z niej zrobić jeszcze użytek; aktualność in
formacji w dużej mierze jest funkcją otoczenia organizacji. 
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- W eryfikowalna- można ją sprawdzić w innym źródle, aby utwierdzić się, że jest poprawna. 
- Dostępna - dla uprawnionych użytkowników, we właściwym formacie i we właściwym czasie, 

aby zaspokoić potrzeby użytkowników. 
- Zrozumiała -jeśli informacja nie jest zrozumiała to nie może być użyta i dlatego też nie może 

być wartościowa. 

- Zabezpieczona- przed nieuprawnionym dostępem, przedjej modyfikacją, kradzieżą bądź znisz
czeniem. 

2.4. Przestrzeń działania 

Dla tych komponentów sukcesu potrzebnajest przestrzeń, którą tworzą: 
- spłaszczone struktury organizacyjne; 
- partycypacyjny system zarządzania; 
- praca w autonomicznych i interdyscyplinarnych zespołach; 
- system edukacji, który czyni, że wiedza, którą posiadają pracownicy jest aktualna, odnawiana 

i użyteczna dla odbiorców; 
- czytelny system awansów, którego podstawą są dotychczasowe efekty, kompetencje, predyspo

zycje oraz przygotowanie godnych siebie następców; 
- system motywacji oparty o efekty pracy a nie wkład pracy; 
- system informowania, który cechują wielokierunkowość przepływu informacji oraz wysoka ja-

kość przekazywanych informacji. 
P.F. Drucker uważa, że w każdym przedsiębiorstwie i w każdej sytuacji zasadne jest poszuki

wanie odpowiedzi na następujące pytania [5]: 
l. czym powinny cechować się nasze miejsca pracy (ergonomia, bezpieczeństwo)? 
2. czym powinien cechować się system motywacji, aby na rzecz naszego przedsiębiorstwa pra-

cowały osoby kreatywne, innowacyjne i przedsiębiorcze? 
3. co oferuje rynek pracy? 
4. co musimy zrobić, aby być na nim atrakcyjnym pracodawcą? 
5. co zrobić, aby produktywnie wykorzystać wiedzę, doświadczenie i intuicję każdego pracownika? 
6. jak odnawiać wiedzę pracowników (kapitał intelektualny), aby była zrozumiała i użyteczna dla 

odbiorców? (co umiemy?, co powinniśmy umieć?, co będziemy musieli umieć?). 
Te pytania adresujemy do potencjalnych pracodawców, gdyż to od nich zależy i zależeć będzie 

jakość kandydatów na studia techniczne. 

3. SP ADEK ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI 

W Polsce system edukacji w ostatnich latach przeszedł ogromne zmiany. Z jednej strony pojawiła 
się ogromna rzesza potencjalnych studentów wynikająca z wyżu demograficznego, ale też i z nie
zaprzeczalnego ciągu do wiedzy, z drugiej zaś strony zaczęły powstawać nowe uczelnie (niepub
liczne) dające szansę tej młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia. Stąd liczba studentów wzros
ła prawie pięciokrotnie ( 4,8) - z 403,8 tys. w roku akademickim 1990/91 do 1953,8 tys. w roku 
2005/06. Jednak zainteresowanie kierunkami studiów rozkłada się nierównomiemie. Z punktu wi
dzenia rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy ważną rolę pełnią kienmki inżynieryjno-technicz
ne. O ile jednak w roku 1990/91 studenci grupy kierunków technicznych stanowili 17% ogółu stu
diujących, to w roku 2005/06 już tylko 7 ,9%. Z kolei, w roku 1990/91 na kierunkach związanych 
z biznesem i zarządzaniem studiowało 15%, ale w roku 2005/06 było ich już 25,7%. Oczywiście 
i w jednym i w drugim przypadku obserwujemy w liczbach bezwzględnych wzrost liczby student
tów, ale i tak dysproporcja jest zbyt duża. W roku akademickim 2004/05 ponad pięciokrotnie wię
cej absolwentów opuściło mury uczelni po kierunkach ekonomiczno-administracyjnych niż po in
żynieryjno-technicznych (1225 tys. do 223,1 tys.) . 
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To co budzi zaniepokojenie to fakt, iż mimo pojawiającego się deficytu inżynierów na kierunki 
ścisłe w ostatnich latach zgłasza się coraz mniej kandydatów. W roku akademickim 2007/08 na wie
lu kierunkach nie wykorzystano pełnego limitu miejsc, a niektórych kierunków w ogóle nie uru
chomiono. Szacuje się, że szkoły wyższe przygotowały 700 tys. miejsc, a kandydatów było jedynie 
500 tys. Aż 80% wybrało kierunki humanistyczne i ekonomiczne [6]. Na kierunku Górnictwo i Geo
logia Politechniki Śląskiej do tej pory nie było problemów z naborem studentów, jednak obecny rok 
potwierdza te ogólnokrajowe trendy. Zamiast tradycyjnie przyjmowanych na studia dzienne 8-1 O 
grup dziekańskich, w roku akademickim 2007/08 przyjęto tylko trzy (rys. 2). Pocieszającym jest 
fakt, wyraźnie zwiększającego się zainteresowania studiami zaocznymi. 

l 1400 --- ------ - ------ -- --- ' --' ------ --- ------------
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Rys. 2. Studenci studiów stacjonarnych na Kierunku Górnictwo i Geologia 
Figure 2. Studen ts o f full-time studies on the tield of study Mining and Geology 

4. EDUKACJA WSPÓŁCZESNEGO INŻYNIERA 

Efektywny inżynier musi być kompetentny w trzech obszarach. 
Są to: 

2007/08 

l. Umiejętności konceptualne - obejmują zrozumienie relacji występujących pomiędzy różnymi 
procesami. Takie działania jak podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie to te specy
ficzne działania, które wymagają umiejętności konceptualnych. 

2. Umiejętności społeczne (interpersonalne)- wymagajązdolności zrozumienia samego siebie, pra
cy z innymi, zrozumienia i motywowania innych. Obejmują one doskonalenie samoświadomo
ści, zarządzanie osobistym stresem, szkolenie, doradzanie, motywowanie, skuteczne rozwiązywa

nie konfliktów, inspirowanie innych. 
3. Umiejętności techniczne - obejmują zdolności wykorzystania narzędzi, stosowania procedur, 

specjalistyczną wiedzę i znajomość techniki z danej dziedziny. 
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Nie wszystkie wymienione umiejętności są w jednakowym stopniu niezbędne inżynierowi . Za
leży to od poziomu zarządzania, na którym będzie on kierował zespołami ludzkimi. Na przykład 
umiejętności konceptualne są w większym stopniu przydatne na najwyższych szczeblach zarządza
nia, z kolei umiejętności społeczne, interpersonalne (umiejętność sh1chania, komunikacja werbalna, 
okazywanie empatii i cierpliwości czy zrozumienie potrzeb podwładnych) są właściwie nieodzow
ne na wszystkich szczeblach zarządzania. Im niżej w hierarchii zarządzania znajduje się inżynier 
w tym większym stopniu wykorzystuje on umiejętności techniczne, a w mniejszym umiejętności 
menedżerskie. I odwrotnie, im bardziej pnie się po stopniach drabiny awansu, w tym mniejszym stop
niu przydatne mu są umiejętności techniczne, a wręcz niezbędne są umiejętności menedżerskie -
kierownicze (rys. 3). 

Poziom 
strategiczny 

Poziom 
taktyczny 

Poziom 
operacyjny 

Typy umiejętności 

Interpersonalne 
umiejętności 

Rys. 3. Mix umiejętności kierowniczych. Opracowanie własne na podstawie [2] 
Figure 3. Mix ofmanagerial skills 

W lipcu 2007 roku zostały opublikowane najnowsze standardy kształcenia dla wszystkich kie
runków studiów. Dotyczy to również kierunku Górnictwo i Geologia. Każdy, kto miał do czynie
nia z górnictwem zdaje sobie sprawę, że w większości przypadków inżynier górnik współpracuje 
z zespołami ludzkimi i jest to istotna część jego obowiązków. Oznacza to, że musi posiadać oprócz 
umiejętności technicznych, również umiejętności konceptualne i interpersonalne. 

Tylko do pewnego stopnia potwierdza to treść standardów nauczania, gdzie w punkcie dotyczą

cym kwalifikacji absolwenta kierunku GiG stopnia pierwszego (studia inżynierskie) znajduje się 
zdanie: ,,Powinien umieć komunikować się z otoczeniem, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, 
kierować podległymi sobie pracownikami, podejmować samodzielnie działalność gospodarczą oraz 
radzić sobie z problematyką ekonomiczną- z zachowaniem norm prawnych i etycznych oraz <tv po
czuciu odpowiedzialności za swoje działania". Niestety ani w grupie przedmiotów podstawowych 
ani w treściach kierunkowych nie znajdujemy problematyki, która pozwoliłaby studentowi nabyć te 
umiejętności. 

Dla stopnia drugiego (studia magisterskie uzupełniające) kwalifikacje absolwenta obejmują m.in.: 
" . . . umiejętności kierowania zespołami i podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka". Do
piero tu w grupie treści kierunkowych wymienione jest kształcenie w zakresie "Zarządzania i mar
ketingu". Szkoda, że nie wskazano explicite ani w treściach przedmiotów podstawowych ani kie
runkowych tych treści , które pozwoliłyby przygotować studentów - przyszłych inżynierów do ról 
kierowniczych. 
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W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej podkreśla się znaczenie przygotowania in
żynierów do prac kierowniczych. Ludzie po studiach inżynierskich stanowią w Wielkiej Brytanii 
największe źródło dla obsady stanowisk najwyższego kierownictwa i jak wskazują różne badania 
ankietowe więcej niż 50% inżynierów sklasyfikowano jako zatrudnionych na kierowniczych stano
wiskach. Stąd kierownicze umiejętności inżynierów stają się niemal narodowym problemem. Ba
dania prowadzone w przemyśle produkcyjnym w Wielkiej Brytanii pozwoliły wskazać, które kie
rownicze umiejętności i kompetencje są szczególnie istotne dla inżynierów, bez względu na to czy 
są formalnie kierownikami czy też nie. Na podstawie ankiet rozesłanych do Profesjonalnych Inży
nierów (Chartered Engineers) rezydujących w Wielkiej Brytanii opracowano raport, który miał na 
celu wyodrębnić kierownicze umiejętności i kompetencje niezbędne inżynierom w ich karierze za
wodowej. Raport taki po raz pierwszy opublikowano w 1979, a następny w marcu 2003 roku (8]. 

W omawianych badaniach przedstawiono respondentom 47 umiejętności i kompetencji. Nale
żało m.in. wskazać te, które są im nieodzowne w obecnej pracy. W tabeli l oraz na rysunku 4 po
kazano tylko te pozycje, dla których było nie mniej niż 75% wskazań (nie wszystkie cechy zna
lazły się Raporcie z 1979 r.). Można chyba przyjąć, przy tak dużej liczbie wskazań, że właśnie na 
te dziewięć umiejętności winno się w edukacji inżyniera położyć szczególny nacisk. 

Tabela 1. Umiejętności i kompetencje wymagane w obecnej pracy 
przez nie mniej niż 75% respondentów. Opracowanie własne na podstawie [8] 
T bl l Sk'll d . d . . b b l 75'1< f II d a e t san experttse reqll!re m presentJO y at east o o a respon ents 

Obszary tematyczne Rok 2002 Rok 1979 

Kalkulacja kosztów, szacowanie 89% 80% 

Nadzorowanie innych 88% 83% 

Prowadzenie oficjalnych prezentacji 87% -

Planowanie i harmonogramowanie projektu 86% 73% 

Motywowanie innych 86% 81% 

Planowanie i przewodniczenie oficjalnym spotkaniom 85% -

Ocena projektów 82% 78% 

Analiza ryzyka projektów 81% -

Planowanie i kontrola budżetów 77% 66% 

Jak widać wyłaniająsię trzy główne grupy umiejętności: 
l. ekonomiczno-finansowe, obejmujące rachunek kosztów, budżetowanie, analizę i ocenę ryzyka 

projektów; 
2. kierowania ludźmi, w tym nadzorowania i motywowania; 
3. formalnych wystąpień, w tym przewodniczenia wystąpieniom i profesjonalnej prezentacji. 

Chociaż badaniem objęci byli brytyjscy inżynierowie, to można chyba przyjąć, że i w polskich 
przedsiębiorstwach, dla naszych inżynierów wskazane umiejętności będą równie ważne . Oznacza 
to, że układając nowe siatki i programy studiów technicznych, w tym również na kierunku Górnic
two i Geologia, należałoby mieć na uwadze te trzy obszary zagadnień, z którymi oprócz wiedzy stricte 
technicznej studenci winni się zapoznać . 

Dwie pierwsze grupy wymagałyby wprowadzenia takich przedmiotów jak na przykład : 

- Rachunek kosztów i budżetowanie. 
Ocena ryzyka i efektywności projektów inwestycyjnych. 

- Zarządzanie projektem. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
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Ostatnia grupa mogłaby być realizowana podczas nauki innych zagadniel'1., w czasie zajęć semi
naryjnych, kiedy to studenci prezentując swoją wiedzę na zadany temat oraz biorąc udział w dys
kusji nabywają umiejętności poprawnego wysławiania się, przemawiania przed szerszym gremium, 
zabierania głosu, etc. 

,- ;.:s. ... :dz.ssssE:~:.::; ... :.:.±GJJ.B&H..~:·:.:.s~::~·~g:;.-l Kalkulacja kosztów, szacowanie 

Nadzorowanie innych .:=; .. ~.::~~.=;.:.:.~:.::.:;.:.::;~.:~ .. ~·:=;;; ... :;;.ę.::.=~:.:~.:~:; gf{:.~;;::;.::=;~.; .. ;.::;.:.\.:.~ .. :.~ .. ;~.S§f.~.:~::/=.:.:~; .. ~~;.~:~.:.:~.;~:~;~:~:3~ 88% l 

Prowadzenie oficjalnych 
prezentacji 

··.:·-: ·=-··. :::.· ... ·. ··::;:::: .. ····.;:::;.;:::;:-:::-:-:-:-::·~:;::::>>~ 86% 

Motywowanie innych .:·.;·.:·.::.:·.:.-.: .. ::_.··.::,··.:.:·.::_.· ...... :·.;·.:·.::_.··.;·.:·.::,· •. : .... · .. :·;-;:.:·.;·.:·.::.:·.::.:-;:.:· ...... · ...... :·.;·.:·.::.:·.;·.:·.:·.:·.::.:·.:·.:·.::,··.::.:·.::,··.::.:·.:·.:·.::.:·.;·.:· ..... : .. : ... : .. :.-.. ] 81 % 

Planowanie i harmonogramowanie :;.;:;~:;.;.::::;:.=:::::::;;.·:· .•. :.=::;::~·:·· :· ·/··:·:·:: ::;::=·:;:;:;: :· •• ; •• ;.;:. :;:;: .• ·.;:;: .. ;:·:;:;:;.; •• •:•:'.•:-:-:-:•:•:<.:•:•;.:1 86% 
projektu .:·.:·.-··.; ; · .. ' ;·.;_.· ...... :·.:·;· .. :.:· ..... : ...... : ...... : .. .-.:·.:·;·.:·.-···:'.-\'.:·.:·.:·.:·;·.;.:· .. '.:· .. :.:·.;· .. ···:·.-··.;.:·.:·;· .. .-.:· ... ·;· ..... :·.:·.:·.:·.-·· .. :.:·.:·;·.;.:· .. 'j 73% 

Planowanie i przewodniczenie L:.··:-.··-::-.: .. ·.·.·.:.;::::;·.·.·> .·.·.·::=:: :,:,;.·. ·.~:;:·:·.·.·.<<·:·:-:-:·:···:·:·:-:·.·: :;::;·:·:-::.;:;::::;::.~ 85% 
oficjalnym spotkaniom 

Ocena projektów 
~···-=··:;:::::;:;:;:;:;::~·-=:·.8:,·=-=· ....... ····<·.·>.::;;;:;·.:·i;j 82% 

...... : .. :·::.-:<::·.'-·:·::::·.:::·::::·::::·::·:·::::·.'::·:~·:·.'.-:·::.:··:_.·:·::::·::::·.:·:·::.-:·:,·:·::::·:_.·:<.-:·::.-:·:_.·:·::.-:·::.-:·::.-:·.:.-:·:,·:··::·.';:·.:::<.-:·::-:j 78% 

Analiza ryzyka projektów :·:·:·:·:·:···:·: :·:·:·:·: :·:·:·: ;.;.;:;;;.:-.·:·:·:·:·:·:· ·:·:llilli·:<·.·:···.·:·:·:·:·.·:···:·:·:·:·:·:·: ;.;.; .... :;.;.;.;.·.;.:-:·;1 81 % 

O% 20% 40% 60% 80% 

co-1979 · 2oo2] 

Rys. 4. Umiejętności i kompetencje wymagane w obecnej pracy (wskazań nie mniej niż 75%). 
Opracowanie własne na podstawie [8] 
Figure 4. Skills and expertise required in present job by at least 75% of all respondents 

PODSUMOWANIE 

100% 

Uczelnie techniczne, w tym Wydział Górnictwa i Geologii, muszą odpowiedzieć na pojawiające 
się trendy i wyzwania. Wobec zmniejszającego się zainteresowania studiami technicznymi, a jedno
cześnie rosnącego zapotrzebowania na inżynierów trzeba opracować taką strategię aby zachęcić 
młodych ludzi do studiowania na kierunkach technicznych. 

Rosnące zainteresowanie studiami niestacjonarnymi (zaocznymi) nie jest powodem do opty
mizmu. W standardach nauczania zakłada się, że na tego typu studiach liczba godzin zajęć nie Mo
że być mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin przewidzianej dla studiów stacjonarnych. Oznacza 
to, że studenci studiów niestacjonarnych muszą więcej czasu poświęcić na pracę własną, co w przy
padku łączenia studiów z pracą zawodowąjest trudno osiągalne. Mimo, że obowiązujące treści kształ
cenia są takie same, to jednakjakość kształcenia nie jest taka sama. Potwierdzeniem tego jest fakt, 
że do Indeksu FEANI (akredytacja FEANI) mogą zostać wpisane tylko spełniające wymogi kie
runki studiów dziennych, a tym samym, o tytuł EUR ING mogą ubiegać się wyłącznie czynni za
wodowo inżynierowie, którzy ukończyli studia dzienne. 
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Wykształcenie współczesnego inżyniera musi obejmować nie tylko wiedzę specjalistyczną, ale 
również umiejętności analizowania problemów, krytycznej oceny zjawisk, identyfikowania, formu
łowania i samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w grupie i z grupą, kiero
wania grupą, motywowania uczestników grupy. Jak potwierdzają badania nieodzowna jest również 
umiejętność zarządzania projektami, szacowania efektywności projektów inwestycyjnych czy też 
budżetowania i kalkulacji kosztów. To powinno znaleźć swoje odbicie w programach nauczania. 

Ale same programy, choćby najlepsze nie wystarczą. Konieczne i wręcz nieodzowne jest współ
uczestnictwo tzw. "przemysłu". W Raporcie opracowanym przez MNiSZW [3] podkreśla się, że 
między nauką a biznesem często w ogóle nie są podejmowane próby nawiązania współpracy. Aż 
1
/ 5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym, aż 

40% przedsiębiorców nie próbowało nigdy współpracować z ośrodkami naukowymi. Wprawdzie ba
dania dotyczyły sfery innowacyjności, wprowadzania na rynek nowych produktów, usług i techno
logii, ale przedstawione w raporcie wyniki pokazują, że zarówno ze strony przedsiębiorców jak 
i Uczelni winno być więcej inicjatywy do współpracy. Przecież przemysł jest bezpośrednim odbior
cą "produktu", jakim jest inżynier- absolwent uczelni. Zatem przemysł powinien być współautor
rem sylwetki inżyniera. To ze strony przemysłu powinniśmy otrzymywać sygnały, czego brakuje 
w wykształceniu inżynierów, co należałoby zmienić i o jakie treści uzupełnić programy nauczania. 

Za zasadne uważamy również takie współdziałanie na linii Przedsiębiorstwo -Uczelnia- Stu
denci, które uczyni studiowanie może nie tyle atrakcyjniejsze, co bardziej dostępne ze względu na 
koszty studiowania, m.in. poprzez uzupełnienie stypendiów naukowych poprzez oferty stypendiów 
fundowanych czy bezzwrotnych pożyczek dla tych, którzy podejmą pracę. W ramach takiej współ

pracy dużą wartość miałaby możliwość odbycia staży bądź praktyk wakacyjnych. Uzupełniłyby one 
programowe praktyki studenckie, dając możliwość nabycia praktycznej wiedzy oraz stałyby się za
chętą dla podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie. 

W Gospodarce Opartej na Wiedzy musimy być świadomi konieczności ustawicznego kształ
cenia. Wiedza się starzeje, zatem musi być odnawiana i uaktualniana. Dzisiejsi absolwenci wkrótce 
wrócą na Uczelnię na różnego rodzaju warsztaty albo Studia Podyplomowe. Ale taki powrót doty
czy także czynnych zawodowo inżynierów o wieloletnim stażu, aby byli oni nadal wartościowymi 
pracownikami, zdolnymi do zmierzenia się z wyzwaniami XXI wieku. 

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej stale poszerza swoją ofertę Studiów Podyplo
mowych, ale ważne jest by ta oferta w pełni odpowiadała zapotrzebowaniu i zainteresowaniu pra
codawców jak i samych inżynierów. 
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Preparing the Student ofTechnical University for Effective 
and Efficient Human Teams Management 

Engineers education should react on the needs of changing reality, and consequently on the chang
ing conditions of engineers job. Polish engineers enjoy the well-deserved reputation in the world, 
but centemporary engineer needs not only stricte technical knowledge, but also he or she should be 
prepared to fulfil the managerial roles. These roles include teams directing, motivating the subordi
nates, but also costing, project management, risk and effectiveness o f investment project or making 
formai presentations and chairing formai meetings. It means that these subjects should be included 
in the new syllabuses. Decreasing interes t o f technical education means that modemizing syllabu
ses is not the only problem; the other is to attract and get young people interested in technical fields 
of study. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Jakość szkoleń zawodowych oferowanych pracownikom 
kopalń i firm usługowych pracujących na rzecz kopalń 

Zygmunt Korban 
Folitechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: Szkolenia załóg pracowniczych sąjednych z istotnych elementów strategii za
rządzania przedsiębiorstw, a właściwa polityka w tym zakresie niejednokrotnie stanowi o uzyski
wanych przez nie wynikach. Problem ten dotyczy także zakładów gómiczych i firm około-gómi

czych. Autor artykułu wykorzystując technikę badań ankietowych próbuje odpowiedzieć na pyta
nie jaka jest jakość tychże szkoleń i czy szkolenia te spełniają swoją rolę. 

SŁOWA KLUCZOWE: Szkolenie, jakość szkolenia, badania ankietowe, respondenci 

l. ISTOTA, CELE I ZNACZENIE PROCESU SZKOLENIA 

W warunkach gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabierają takie elementy jak zdol
ność do generowania zysków i wizerunek firmy. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że w kształ
towaniu organizacji istotne miejsce zajmują obok produktów i profitów także (a może przede wszyst
kim) pracownicy biorący udział w procesach produkcyjnych (reguł 3P), których postawa i zaanga
żowanie stanowią o pozycji i reputacji macierzystego zakładu (przeds iębiorstwa) [4]. W każdej fir
mie traktującej poważnie swoją misję, jak również pracowników przez siebie zatrudnianych polity
ka w zakresie szkoleń załóg winna stanowić jeden z filarów zarządzania personelem. Należy bowiem 
postrzegać szkolenia jako swoisty rodzaj procesu, którego celem jest przystosowanie wiedzy i umie
jętności pracowników do wymagań wynikających z zadań organizacyjnych oraz z technologii ich 
wykonywania1 [3]. 

Szkolenia mogą więc być podejmowane w celu: 
- przyuczenia do zawodu (uzyskanie kwalifikacj i zawodowych); 
- przekwalifikowania; 
- uzupełnienialpodniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące) ; 

- zaspokajania potrzeb personalnych zakładów przy istn iejących reżimach zatrudnienia (wieloza-
wodowość załóg), 

a ich realizacja może przyjmować różnorakie formy : począwszy od szkole11 wstępnych, poprzez 
szkolenia okresowe, a na kursach kwalifikacyjnych zakończywszy. 

Pomijając aspekt prawny (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie pracy [2] praco
dawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych- artykuł 17, 
a pracownicy winni być równo traktowani w zakresie dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych - artykuł I 8) i sprawy ambicjonalne samych pracowników (istotnym ja-

1W odróżnieniu od kształcenia (nauczania) realizowanego w szkołach i w ramach studiów (także podyplomo
wych). 
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wi się tutaj kwestia rozwoju i zaspokajania życiowych aspiracji pracowników), w dobrze pojętym 
interesie własnym pracodawcy powinno leżeć posiadanie wysoko kwalifikowanej kadry mogącej 
zapewnić pozycję firmie na rynku. Dlatego też aktualnie ponad 40% przedsiębiorstw realizuje róż
nego typu szkolenia załóg pracowniczych, przy czym blisko 60% uczestników biorących udział 
w szkoleniach finansują sami pracodawcy (wg Wyników Badania Aktywności Edukacyjnej Doros
łych BAED). Jako przykładowe w tym zakresie mogą służyć działania podejmowane m.in. przez 
Katowicki Holding Węglowy S.A. Według założeń "Polityki KHW S.A." realizacja przyjętych ce
lów strategicznych, w tym także "uzyskanie jak najlepszego wyniku ekonomicznego, wizerunku fir
my przy zachowaniu stabilności zatrudnienia" jest możliwa m.in. poprzez "ciągłą edukację i pod
noszenie kwalifikacji pracowników oraz najwyższego kierownictwa" [6]. 

Specyfika branży przemysłu wydobywczego orazjej kondycja finansowa powodują, że sprawa 
szkoleń załóg dołowych nabiera szczególnej wagi. Zgodnie z punktem 4 "Strategii działalności gór
nictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" [5] w grupie mocnych stron sektora wy
mienia się m.in. wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą w kopalniach ale jednoczeń
nie zwraca się uwagę na niekorzystną strukturę stażowo-wiekową zatrudnienia w kopalniach (zja
wisko starzenia się załóg). W wyniku dotychczas prowadzonej restruktmyzacji w górnictwie węgla 
kamiennego znacznie zmniejszyło się zatrudnienie w kopalniach, zwłaszcza wśród zatrudnionych 
pod ziemią, którzy na koniec 2006 roku stanowili 77% ogółu zatrudnionych (91, 7 tys. osób - stan 
na 31. 12 2006 r.) . Szacuje się, że w latach 2007-2015 z kopalń węgla kamiennego może odejść 
z przyczyn naturalnych około 64,9 tys. osób, w tym 62,8 tys. pracowników zatrudnionych pod zie
mią i 2, l tys. pracowników zatrudnionych na powierzchni. Przeprowadzone analizy wykazują, że 
odejścia pracowników z kopalń, tylko z przyczyn naturalnych, mogą spowodować wystąpienie zna
cznych niedoborów w zatrudnieniu pod ziemią (do 2015 roku w zatrudnieniu pod ziemią wystąpi 
niedobór w liczbie około 40 tys. osób). Ponadto należy pamiętać, że przepisy górnicze wymagają 
od pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego szczególnych kwalifikacji. Uzyskanie 
tychże warunkowane są niejednokrotnie kilkuletnim stażem pracy pod ziemią i ukończeniem nie
zbędnych kursów zawodowych. Wieloletni proces reformowania górnictwa i towarzysząca mu re
strukturyzacja zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego spowodowały istotny ubytek doświad

czonej kadry kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób posiadających szczególne kwalifikacje. Dlate
go też ustawodawca doceniając wagę problemu zwraca uwagę na to, iż politykę zatrudnieniowąprzed
siębiorstw górniczych prowadzoną w latach 2007-2015 powinna cechować m.in. optymalizacja wy
korzystania wewnętrznych rezerw zasobów ludzkich. 

2. ZASTOSOWANIE TECHNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 
W PROCESIE OCENY JAKOŚCI SZKOLEŃZAWODOWYCH 

Problematyka oceny jakości szkoleń, także i tych zawodowych to w gruncie rzeczy trzy zagadnie
nia: 
l. Zdefiniowanie atrybutów jakości szkolenia {zakresu tematycznego szkolenia, typu szkolenia, for

my przekazu itp.); 
2. Zdefiniowanie sposobów pozyskania informacji w przedmiotowym zakresie; 
3. Dokonanie właściwej oceny wartości merytorycznych i formy szkoleń. 

Dla potrzeb pozyskania niezbędnych informacji dotyczących realizowanych szkoleń wykorzys
tane zostały techniki badań ankietowych, tzn. techniki polegające na udzielaniu pisemnych odpo
wiedzi na stawiane pytania (w formie tzw. swobodnych odpowiedzi), lub też na wyborze niektó
rych z dołączonych do każdego pytania alternatyw (możliwości) [l]. Źródłem danych niezbędnych 
dla realizacji badań ankietowych były tzw. źródła pierwotne obejmujące informacje zbierane spe
cjalnie dla określonych celów badawczych, a same badania miały charakter "badań w terenie" (w od
różnieniu od źródeł wtórnych i tzw. "badań przy biurku"). 
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Badania ankietowe zrealizowane zostały w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu (tzw. 
fazy przygotowania do badań) nastąpiło przeszkolenie grona respondentów (ekspertów) w zakresie 
istoty, form i celu badań ankietowych. Etap drugi (tzw. faza wykonawcza) stanowił natomiast rea
lizację (właściwą ocenę) opracowanych arkuszy ankietowych. 

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Badania ankietowe zrealizowane zostały na przełomie 2006 i 2007 roku na grupie pracowników 
dołowych, w tym osób dozoru ruchu dwunastu kopalń węgla kamiennego i trzech firm około-gór
niczych. W procesie określenia liczebności grupy reprezentatywnej zastosowano losowanie zależ
ne z frakcji (frakcję stanowili pracownicy działów górniczych i elektro-maszynowych posiadający 
wykształcenie wyższe oraz co najmniej kilkuletni staż pracy w górnictwie). Zadaniem respons
dentów było udzielenie pisemnych odpowiedzi na l O pytań dotyczących ostatnio odbytych szkoleil 
(tab. l) [ 4]. 

Tabela l. Wykaz pytań stawianych respondentom w ramach badań ankietov.ych 
T bl l Th l" f . d a e e tst o · questwns to respon ent 

Nr pytania Pytanie 

l. "Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?" 
2. "Czy uzyskana w trakcie szkolenia wiedza jest przydatna w Pani/Pana pracy zawodowej?" 
3. "Które tematy lub zagadnienia były szczególnie dobrze omówione?" 
4. "Jakich tematów zdaniem Pana/Pani brakowało na szkoleniu?" 
5. "Czy otrzymał Pan/Pani materiały szkoleniowe?" 
6. "Jak ocenia Pan/Pani ich jakość?" 

7. 
"Czy dzięki odbytemu szkoleniu może Pan/Pani przedłożyć konkretne propozycje dla 
firmy/swojej jednostki organizacyjnej, komórki, stanowiska?" 

8. "Czy poleciłby Pan/Pani to szkolenie innym pracownikom firmy?" 

9. "Jak ocenia Pan/Pani szkolenie?" 

10. 
"Dokonując kompleksowej, podsumowującej oceny szkolenia zdaniem Pana/Pani szkolenie 
należy ocenić ... " 

W przypadku pytań odpowiednio o numerach: l. "Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczeki
wania?", 2. "Czy uzyskana w trakcie szkolenia wiedza jest przydatna w Pani/Pana pracy zawo
dowej?", 5. "Czy otrzymał Pan/Pani materiały szkoleniowe?", 7 "Czy dzięki odbytemu szkoleniu 
może Pan/Pani przedłożyć konkretne propozycje dla firmy/swojej jednostki organizacyjnej, komór
ki, stanowiska?" oraz 8. "Czy poleciłby Pan/Pani to szkolenie innym pracownikom firmy?" zakreś
lając odpowiedź "TAK" lub "NIE" respondent winien był swoją ocenę uzasadnić (forma swobod
nej wypowiedzi). 

Podobny charakter (odpowiedzi udzielane w formie opisowej) miały informacje pozyskane za 
pośrednictwem pytania nr 3 - "Które tematy lub zagadnienia były szczególnie dobrze omówione?" 
i nr 4- "Jakich tematów zdaniem Pana/Pani brakowało na szkoleniu?". 

Charakter sformalizowany- wybór jednej z 4 ocen punktowych w skali od 2 do 5 miały od
powiedzi na pytania nr 6- "Jak ocenia Pan!Pani ich jakość?", nr 9 - "Jak ocenia Pan/Pani szko
lenie?" i nr l O - "Dokonując kompleksowej, podsumowującej oceny szkolenia zdaniem Pana/Pani 
szkolenie należy ocenić ... " Gako ocenę negatywną przyjęto ocenę 2, jako pozytywne traktowano 
oceny 3, 4 i 5). 
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W ramach badań ankietowych respondenci oceniali zarówno szkolenia prowadzone przez ma
cierzyste zakłady pracy (realizowane przez Działy Szkolenia), jak i przez placówki zewnętrzne (Cen
tralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego 
w Wodzisławiu Śląskim, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Ośrodek Szkolenia, Doksz
tałcania i Doskonalenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju, czy też NSW S.A.). 

W opinii zdecydowanej większości osób ankietowanych odbyte szkolenia całkowicie lub częś-
ciowo zaspokoiły ich oczekiwania w przedmiotowym zakresie (rys. 1). 

W przypadku opinii negatywnych dominowały zarzuty dotyczące: 
zbyt krótkiego czasu trwania szkoleń; 
zbyt rozległej tematyki poruszanej w ramach szkoleń; 
nietrafionej tematyki przedmiotowych szkoleń, nie wiążącej się bezpośrednio z aktualnie wy
konywanymi obowiązkami. 

6,9% 

~ 
93,1% 

JDTAK IJNIEJ 

Rys. l. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie "Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?" 
Figure l. Percentage share o f answers of the question "Have you been satisfied because 
o f the vocational training?" 

Także zdecydowana większości respondentów była zdania, że uzyskana w trakcie szkolenia wie
dza była przydatna później w trakcie pracy zawodowej (rys. 2). 

8,6% 

91,4% 

Rys. 2. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie ,.Czy uzyskana 
w trakcie szkolenia wiedzajest przydatna w Pani/Pana pracy zawodowej?" 
Figure 2. Percentage share of answers of the question "Is the knowledge 
obtained during the vacationaJ training useful in your professionaJ work?" 
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Osoby ankietowane podkreślały wiedzę i przygotowanie merytoryczne osób prowadzących szko
lenia. W większości opinii respondentów silnie akcentowany był fakt łączenia zajęć teoretycznych 
z zajęciami o charakterze praktycznym. Ocena ta obejmuje także zajęcia z zakresu przepisów praw
nych- uznanie osób ankietowanych zyskała poszerzona interpretacja przepisów prawnych połączo
na z konkretnymi przykładami (pytanie nr 3). 

Spośród tematów, których zdaniem osób ankietowanych brakowało, a które winy znaleźć się 
w ramach niektórych szkoleń można wymienić m.in.: 
- elementy psychologii pracy; 
- elementy teorii zarządzania; 
- informacje z zakresu pojawiających się nowinek technicznych (pytanie nr 4). 

Blisko połowa ankietowanych osób potwierdzała fakt otrzymania materiałów szkoleniowych 
(głównie w postaci instrukcji, wytycznych, prospektów, czy też książek) (rys. 3). Także przypadki 
przygotowania materiałów szkoleniowych na nośnikach elektronicznych nie były odosobnione. 

53,4% 

!CTAK C NIE l 

Rys. 3. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie: 
"Czy otrzymał Pan/Pani materiały szkoleniowe?" 
Figure 3. Percentage share ofanswers ofthe question: 
"Did you obtain training materials?" 

Dokładnie połowa przebadanych osób była zdania, że dzięki odbytemu szkoleniu możliwe było 
przedłożenie macierzystemu zakładowi pracy Uednostce organizacyjnej) konkretnych propozycji 
w zakresie zmian (np. formy szkoleń załogi), czy też modernizacji określonych rozwiązań. Niepo
kojąca jest natomiast opinia o zbyt małej otwartości przełożonych na zmiany co powszechnie tłu
maczone jest zbyt niską pozycją własną osób zgłaszających przedmiotowe propozycje. 

W opinii l 00% osób ankietowanych szkolenia odbyte przez nie były lub będą polecane innym 
pracownikom. 

Decydującymi argumentami w tym względzie były: 
- elementarność wiedzy przekazywanej w ramach szkoleń (np. pierwsza pomoc, specjalistyczne 

kursy BHP); 
treści związane ze specyfiką wykonywanych czynności zawodO\vych (np. ocena zagrożenia sejs
micznego indukowanego działalnością górniczą) [4]. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wyłania się pozytywny obraz szkoleń ofero
wanych załogom zakładów górniczych. Ocena ta dotyczy zarówno szkoleń wstępnych, jak i o kreso-
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wych, szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szkoleń w zakresie metod prowadzenia 
instruktaży stanowiskowych, kursów BHP kierowanych do osób dozoru ruchu, szkoleń w zakresie 
ratownictwa górniczego, szkoleń w zakresie wdrażania norm ISO 9001 , czy też szkoleń związa
nych z nabywaniem uprawnień przy pracach z urządzeniami o napięciu 20 kV. Na podkreślenie za
sługuje fakt wystawienia pozytywnej oceny zarówno szkoleniom jedno- jak i wielodniowym. 

Pozyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego informacje wskazują na to, 
iż zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej szkolenia te w zdecydowanej większości 
realizowane są na właściwym poziomie i zaspokajają oczekiwania osób biorących w nich udział, acz
kolwiek zdaniem części respondentów elementem którego brakowało, a nad wprowadzeniem któ
rego należałoby się zastanowić jest modułowość, przynajmniej w odniesieniu do niektórych rodza
jów szkoleń (tzw. szkolenia modułowe). 
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The Quality o f Vocational Training Offered to the Mining W orkers 
and Service Companies Cooperating with Mines 

Vocational training is an important comporrent o f the management o f the co al company. The results 
o f market researches connected with vocational training o f the co al min es workers were presented 
in this paper. The results o f researches allow to fin d the answer for the question a bo ut the quality o f 
vocational training and their appłication in practice. 
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Koncepcja poprawy higieny pracy w zakładach górniczych 
w Polsce (artykuł dyskusyjny*) 

Krzysztof Matuszewski, Adam Hassa 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono stan i strukturę zachorowalności na choroby zawodo
we w polskim górnictwie na przestrzeni lat 2002-2006. Wykazano, że stan higieny pracy w górnic
twie wymaga poprawy, a szczególnie nieodzowna jest modyfikacja profilaktyki chorób zawodowych. 
Na podstawie doświadcze{J. z innych krajów zaprezentowano koncepcję poprawy higieny pracy 
w polskim górnictwie poprzez poprawę profilaktyki chorób zawodowych, wybrane przedsięwzięć
ciadla zmniejszenia zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz w zakresie kształcenia kadr. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, higiena pracy, higienista przemysłowy 

l. WPROW ADZENIE 

Problematyka bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracujących była i jest nadal jednym z naj
ważniejszych elementów polityki społecznej Unii Europejskiej. W Nowej Strategii Lizbońskiej uz
nano nawet za niezbędne wzmocnienie aktywności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nowa "wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012" przy
jęta przez Komisję Europejską w lutym 2007 roku, zakłada zmniejszenie wypadków przy pracy 
i zmniejszenie absencji spowodowanej złym stanem zdrowia. W ten element strategii Unii Europej
skiej w sposób oczywisty wpisuje się misja Wyższego Urzędu Górniczego i działalność organów 
nadzoru górniczego. W 2006 roku odnotowano zahamowanie procesu poprawy higieny pracy 
w górnictwie, czego objawem było zwiększenie liczby chorób zawodowych. Niniejszy referat jest 
próbą analizy tego zjawiska i przedstawieniem koncepcji poprawy higieny pracy w górnictwie. 

2. HIGIENA PRACY W POLSKJM GÓRNICTWIE 

Od wielu lat w powszechnym użytkujest pojęcie bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). Jednakże, 
w tym dwuczłonowym pojęciu, większy nacisk kładziono zawsze na bezpieczeństwo powodując, 
że higiena pracy była traktowana jak "młodsza siostra", a zagadnienia z nią związane jako zagad
nienia drugiej kategorii. Najwyższy czas zmienić te zastane relacje gdyż higiena pracy, szczególnie 
w polskim górnictwie, prezentuje sobą stan, który nie przynosi chwały służbom za nią odpowie
dzialnym. W górnictwie, z uwagi na występowanie zdarzeń powodujących katastrofy górnicze, prio
rytet miało i ma bezpieczeństwo pracy. 

•poglądy przedstawione w niniejszym referacie nie są równoważne ze stanowiskiem Wyższego Urzędu Górniczego. 
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Higiena pracy traktowana była dotychczas drugoplanowo co, szczególnie po przystąpieniu Pol
ski do Unii Europejskiej, uwidoczniło opóźnienia w poprawie warunków pracy, czego objawemjest 
wysoki poziom zachorowalności na choroby zawodowe. 

Wprawdzie nie ma precyzyjnej definicji pojęcia higiena pracy to jednak w odczuciu powszech
nym nie budzi ono większych wątpliwości . Niewątpliwie podstawowym miernikiem oceny stanu 
higieny pracy jest stan zachorowalności na choroby zawodowe. 

Liczbę stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie przedstawiono w tabeli I. 

Tabela l. Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie 
Ta b! b f . d" . . h . . . e l . Num er o occupatwnal 1seases m Pol!s mmmg mdustry 

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie i w Polsce 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Liczba chorób zawodowych 
751 774 655 532 569 

w górnictwie 

Liczba chorób zawodowych na 100 tys. 
348,5 372,5 328,9 281,7 309,1 

zatrudnionych w górnictwie 

Liczba chorób zawodowych na l 00 tys. 
53,6 46,6 41 34,8 32,8 

zatrudnionych w Polsce 

Przedstawione w tabeli l dane przedstawiają rozmiar zjawiska zapadalności na choroby zawo
dowe w górnictwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W latach 1997-1999 stwierdzano w polskim 
górnictwie rocznie około 2000 chorób zawodowych, z wyraźnie zauważalną tendencją wzrostową. 
Począwszy jednak od 2000 roku notuje się w górnictwie spadek liczby stwierdzanych chorób zawo
dowych. W roku 2006 wystąpił jednak nieznaczny wzrost liczby chorób zawodowych w górnictwie, 
a także lekki wzrost wskaźnika obrazującego liczbę chorób zawodowych na l 00 tys. zatrudnionych. 

Strukturę chorób zawodowych w polskim górnictwie w 2006 roku w zależności od jednostek 
chorobowych przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Struktura chorób zawodowych w polskim górnictwie w roku 2006 
Table 2. Structure of occupational diseases in Polish mining industry at 2006 

Struktura chorób zawodowych 
w polskim górnictwie 

Rok/procent 2006 [%] 

J2l icepłuc 428 75 
Ubytek słuchu 77 14 

Zespół wibracyjny 23 4 
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 4 l 

Inne 37 6 
Razem 569 100 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że największy udział w zachorowalności zawodowej 
w polskim górnictwie mają pylice płuc. W tabeli 3 przedstawiono liczbę zachorowań na pylicę płuc 
w poszczególnych działach górnictwa w 2006 roku. 
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Tabela 3. Liczba przypadków pylicy w poszczególnych działach górnictwa w roku 2006 
T b! 3 N b f . . b . d' 'd l . a e urn er o . pneumocomos1s JY m 1v1 ua sectwn o f the rnining industry at 2006 

Liczba przypadków pylicy w poszczególnych działach górnictwa w roku 2006 

Liczba przypadków/procent Liczba [%] 

Górnictwo węgla 417 98 

Górnictwo rud metali 5 l 

Wydobycie ropy i gazu o o 
Pozostałe górnictwo 6 l 

Ogółem górnictwo 428 100 

Analizując dane zawarte w tabelach 2 i 3 można dojść do następujących wniosków: 
- w polskim górnictwie obserwowano w latach 2002-2005 systematyczną poprawę higieny pracy; 

w 2006 roku nastąpiło jednak zatrzymanie tego procesu, spowodowane głównie wzrostem za
chorowań na pylicę phtc; 
problem pylicy płuc dotyczy prawie wyłącznie (98%) górnictwa węgla kamiennego. 
Reasumując najpilniejszym zadaniem na najbliższe lata w zakresie higieny pracy w górnictwie 

dla wszystkich srużb mających swój udział w sferze profilaktyki chorób zawodowych a więc przed
siębio~ów, nadzoru górniczego, zakładów profilaktyki medycznej i jednostek zaplecza badawcze
go jest dążenie do eliminacji zachorowań na pylicę pruc w górnictwie węgla kamiennego. 

3. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSKIM GÓRNICTWIE 

W rozważaniach na temat profilaktyki chorób zawodowych pracowników zatrudnionych w górnic
twie należy uwzględniać przesunięcie czasowe wynikające z okresu opóźnionego ujawniania więk
szości chorób zawodowych. Przyjmując około l O-letni okres ujawniania się choroby zawodowej sy
tuacja obecna obrazuje stan narażenia zawodowego jaki miał miejsce w końcu lat dziewięćdzie

siątych ubiegłego wieku, a obecnie realizowane działania profilaktyczne będą widoczne dopiero po 
roku 2015. Nie znaczy to jednak, że na działania w zakresie poprawy profilaktyki chorób zawodo
wych w górnictwie powinno się czekać l O lat. Zaniedbania w zakresie higieny pracy skutkują do
datkowym obciążeniem budżetu państwa w postaci odszkodowań, rent i kosztów leczenia. Świado
mość ogromu kosztów finansowych i " ludzkich" chorób zawodowych jest w społeczeństwie mała. 

Według opinii wyrażonej na stronach internetowych amerykańskiej Narodowej Biblioteki Me
dycznej (National Library oj Medicine- www.haz-map.com) "wcze.~nie rozpoznając i ograniczając 
czynniki ryzyka w miejscu pracy można zapobiegać każdej chorobie zawodowej". 

Od szeregu lat w górnictwie prowadzone były działania profilaktyczne w zakresie chorób za
wodowych. Wyniki tej profilaktyki odczytywane były na podstawie najważniejszego miernika ich 
skuteczności jakim jest niewątpliwie zachorowalność na choroby zawodowe. Dane te były uspoka
jające w polskim górnictwie aż do 2005 roku. Jednak dane za 2006 rok wskazują, że dotychczas
wa praktyka nie daje gwarancji dalszego postępu polepszenia higieny pracy w polskim górnictwie. 
Wymogiem chwili jest więc podjęcie nowych przedsięwzięć polegających na poprawie profilak
tyki chorób zawodowych, a szczególnie pylicy płuc w górnictwie węgla kamiennego. Profilaktykę 
chorób zawodowych w polskim górnictwie omówiono na przykładzie zagrożenia pyłowego w as
pekcie jego szkodliwości. 
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W profilaktyce chorób zawodowych można wyróżnić trzy elementy: 
ograniczanie czynnika szkodliwego; 

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony; 
- profilaktyka medyczno-organizacyjna. 

3 .l. Ograniczanie czynnika szkodliwego 

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki chorób zawodowych jest ograniczenie występowania czyn
nika szkodliwego. W górnictwie największe zagrożenie powodują; zapylenie, hałas i drgania mecha
niczne. 

Zapylenie występujące w zakładach górniczych jest najbardziej niebezpiecznym i szkodliwym 
czynnikiem środowiska pracy zarówno w aspekcie jego szkodliwości jak i wybuchowości. Metody 
przeciwdziałania zagrożeniu pyłowemu oparte są na działaniach zmierzających do obniżeniu ilości 
pyłu wytwarzanego w czasie procesów produkcyjnych oraz zwiększeniu skuteczności wytrącania 
pyłu z powietrza. Jednakże warunkiem skuteczności wszystkich tych metod jest rygorystyczne 
przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz utrzymywanie instalacji do zwalcza
nia zagrożenia pyłowego w odpowiednim stanie. 

Do najważniejszych środków profilaktyki technicznej należą: 
- zmiana procesu technologicznego pod kątem zmniejszenia emisji pyłu; 

pozbawienie lotności pyłu w miejscujego powstawania za pomocą wody; 
- stosowanie urządzeń odpylających. 

Hałas jest najpowszechniejszym po zapyleniu czynnikiem szkodliwym w górnictwie. Ogranicza
nie szkodliwego oddziaływaniom hałasu na organizm ludzki można zapobiegać poprzez eliminację 
źródła hałasu lub zmniejszenie natężenia hałasu, ograniczanie rozprzestrzeniania s i ę hałasu lub 
zmniejszanie czasu ekspozycj i na hałas. W górnictwie węgla kamiennego powstały specjalne prog
ramy kompleksowego zapobiegania uszkodzeniom słuchu . Programy te są sukcesywnie wdrażane 
w kopalniach węgla kamiennego powodując znaczne ograniczenie liczby nowych przypadków za
wodowego uszkodzenia słuchu wśród górników. 

Kolejny czynnik szkodliwy to wibracja wywohtjąca skutki w postaci choroby zawodowej o naz
wie zespół wibracyjny. Metody ograniczania narażenia na nadmierne drgania mechaniczne powo
dujące wibracje to zmniejszanie wibroaktywności źródeł czyli wyważanie narzędzi, zmniejszanie lu
zów, zmiana sposobu przytwierdzenia do podłoża, itp. Inna metoda ograniczenia czynnika szkod
liwego to zmniejszanie propagacji drgań poprzez wibroizolację źródeł, a więc stosowanie szczelin 
dylatacyjnych, używanie materiałów wibroizolacyjnych (korek, guma), stosowanie podestów i się
dzisk antywibracyjnych czy wreszcie odsuwanie pracowników obsługi od źródła drgań i zmniej
szanie czasu narażenia załogi. 

3.2. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 

W środowisku pracy, gdzie nie można obniżyć poziomów czynników szkodliwych do dopuszczal
nych norm za pomocą środków technicznych, zachodzi konieczność stosowania sprzętu ochrony in
dywidualnej. Aby zmniejszyć negatywny wpływ pracy na pracownika i dostosować stanowisko pra
cy do możliwości psychofizycznych człowieka stosuje się całą gamę środków ochronnych i szero
ko zakrojoną profilaktykę medyczno-organizacyjną. Stosowane środki ochronne można podzielić 
na tzw. ochronę czynną i bierną. Ochrona czynna to działalność przeważnie techniczno-organiza
cyjna zmierzająca do likwidacji lub ograniczenia występujących zagrożeń w środowisku pracy. Nie 
zawsze ochrona czynna jest w stanie doprowadzić do uzyskania sytuacji w której zagrożenia w śro
dowisku pracy występują w stężeniach i natężeniach dopuszczalnych (NDS, NDN). Wówczas sto
suje się środki ochrony biernej w postaci środków ochrony indywidualnej . Według Dyrektywy 89/ 
/686/EWG [l] środki ochrony indywidualnej to "każde urządzenie lub wyposażenie przewidziane 
do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagro-
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żeniami zdrowia lub bezpieczeństwa". Środkami ochrony indywidualnej są hełmy ochronne, ręka
wice, ochrony układu oddechowego, ochrony słuchu, ochrony oczu, ochrony twarzy, ochrony stóp 
i nóg. Środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożet1 dostarcza pracow
nikom nieodpłatnie pracodawca [2]. Górnictwo jest największym odbiorcą środków ochrony indy
widualnej w Polsce [3] w tym szczególnie górnictwo węgla kamiennego i górnictwo rud miedzi. 

3.3. Profilaktyka medyczno-organizacyjna 

Profilaktyka medyczno-organizacyjna polega na ochronie pracownika przed czynnikami 
szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia w środowisku pracy. Rzetelna profilaktyka wymaga przede 
wszystkim rzetelnej informacji opartej o pomiary ujmujące wielkości stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia. Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia bieżącego rozpoznawania 
warunków środowiska pracy, systematycznego przeprowadzania pomiarów, ciągłej archiwizacji wy
ników badań i ich ocena (2]. Dostarczenie informacji o tych zagrożeniach zwiększa w zasadniczy 
sposób skuteczność działań zmierzających do poprawy higieny pracy. Jest to niezbędny warunek 
prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej. 

W szeregu kopalniach węgla kamiennego wykorzystywane są systemy komputerowe wspora
gające profilaktykę medyczną w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowis
ku pracy. Systemy te przeznaczone są do monitorowania pracowników z uwagi na pracę w zagro
żeniu czynnikiem szkodliwym oraz pozwalają na sporządzanie raportów z wykazem osób zatrudnio
nych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych wartości NDS we wskazanym okresie czasu. Do
datkowo systemy te umożliwiają stosowanie metod organizacyjnych, zmniejszających liczbę osób 
przebywających w strefie zagrożenia oraz na stosowanie rotacji pracowników na stanowiskach 
o największym zagrożeniu. 

Do działań o charakterze profilaktycznym wpisują się działania organów nadzoru górniczego, 
które w ramach przeprowadzanych kontroli podczas inspekcji zakładów górniczych koncentrowały 
się na następujących zagadnieniach: 

identyfikowanie zagrożeń środowiska pracy w zakresie czynników szkodliwych; 
- sposób prowadzenia pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy; 
- sposób dokumentowania wyników pomiarów i badań czynników szkodliwych oraz sposób in-

formowania osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych o występujących zagrożeniach; 
stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
sporządzanie aktualnej ewidencji stanowisk narażonych na działanie czytmików szkodliwych; 

- stosowanie rozwiązań technicznych i ich skuteczność w zakresie zwalczania czynników szkod
liwych dla zdrowia. 

4. KONIECZNE WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA ZMNIEJSZENIA ZAPYLENIA 
W POLSKICH KOP ALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

Występujący w polskich kopalniach węgla kamiennego pył węglowy jest niebezpieczny z powodu 
wybuchowości i szkodliwości dla zdrowia. Obowiązujące w Polsce przepisy górnicze przy zwalcza
niu zagrożenia pyłowego obligują kopalnie do stosowania wody [9]. Zwiększenie zużycia wody 
w zwalczaniu zagrożenia pyłowego w polskich kopalniach przedstawiono szczegółowo w pracy [4]. 

Aby skutecznie zwalczać wytwarzanie pyłu w kopalniach węgla kamiennego należy przeana
lizować i właściwie stosować: 
- zasilanie wodą oddziałów górniczych; 

filtrowanie wody; 
środki chemiczne podnoszące sprawność metod zwalczania zapylenia; 

- zespoły pompowe; 
- zraszanie wodą na urządzeniach urabiających. 
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Przy zasilaniu wodą oddziałów górniczych podstawowe znaczenie mają zbiorniki wodne i ruro
ciągi przeciwpożarowe, a także jakość wody. Dostarczana rurociągami przeciwpożarowymi woda 
powinna zapewnić zgodny z przepisami pobór wody z hydrantów w końcowych punktach sieci przy mini
malnym ciśnieniu, co wymaga odpowiednich średnic rurociągów. Ponadto woda ta powinna zawie
rać jak najmniej zawiesin ogólnych oraz powinna być podawana rurociągami nieskorodowanymi. 

Do filtrowania wody stosuje się filtry: 
- tradycyjne, najczęściej d\vustopniowe, umieszczone pomiędzy rurociągami przeciwpożarowy

mi, a pompą zasilającą magistralę dostarczającą wodę do kombajnów; 
- samoczyszczące, umieszczone zazwyczaj na podszybiach na głównych poziomach, do któ1ych 

doprowadzana jest woda mrociągami przeciwpożarowymi. 
Do najczęściej stosowanych środków chemicznych podnoszących sprawność metod zwalczania 

zapylenia zaliczyć należy zwilżacz w postaci stałej CABO oraz preparat ZWILKOP ZW -l O. Tech
nologia przygotowania wody do użycia tego ostatniego polega na dwustopniowym jej uzdatnieniu. 

Jeśli chodzi o zespoły pompowe to umieszczane są zazwyczaj w wyrobiskach przyjścianowych. 

Powinny one zapewnić wydatek wody 150- 180 dcm3/min przy ciśnieniu 2-3 MPa. 
Odnośnie zraszania wodą na urządzeniach urabiających to zgodnie z polskimi normami należy 

szczególną uwagę zwrócić na następujące urządzenia podstawowe takie jak dysze zraszające, prze
wody do rozprowadzania wody, filtry, pompy i napędy, czujniki kontroli przepływu i ciśnienia wo
dy oraz aparaturę. Instalacja zraszająca może być zewnętrzna i /bądź wewnętrzna. W starszych kom
bajnach chodnikowych firmy Voest-Alpine AM-50 stosowane jest jedynie zraszanie zewnętrzne, 
a w nowych rozwiązaniach tej firmy oraz innych firm, również zraszanie wewnętrzne. W prawie 
wszystkich kombajnach ścianowych stosowane jest zraszanie wewnętrzne jednak jego skuteczność 
nie jest największa ze względu na jakość wody, sposób jej filtrowania oraz niewystarczającą ilość 
i ciśnienie wody dostarczanej na organy urabiające. Wybrane rozwiązania zraszań w kombajnach 
węglowych przedstawiono w pracy [5]. 

Ponadto należy na drogach odstawy urobku ze ścian, w szczególności na poszczególnych ładow
niach, stosować należy intensywne zraszanie urobku. Dużą wagę należy przywiązywać do sprawne
go działania urządzeń odpylających. Ponadto w stosownym zakresie powrócić należy do nawilgaca
nia pokładów węgla wodą pod ciśnieniem, co jest korzystne nie tylko ze względu na zagrożenie py
łowe, lecz również poprawia urabialność węgla. 

Do najczęściej stwierdzanych przez organy nadzoru górniczego nieprawidłowości w praktyce 
ograniczania zagrożenia pyłowego należy zaliczyć: 
- niesprawne układy zraszające kombajnów ścianowych; 

brak aktywnej profilaktyki zwalczania zapylenia w miejscach jego powstawania w związku 
z występowaniem przekroczeń NDS dla pyłów szkodliwych dla zdrowia, np. na wlotach do 
ścian oraz brak podejmowania w takich przypadkach działań profilaktycznych, których skutecz
ność byłaby oceniana na podstawie ponownych pomiarów; 
brak dokonywania przez KRZG oceny skuteczności stosowanych działań profilaktycznych w za
kresie zwalczania zapylenia w miejscachjego powstawania; 
wykonywanie oznaczeń stężenia zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia oraz (lub) Si02 przez 
laboratoria nie posiadające akredytacji lub pozwolenia państwowego wojewódzkiego inspektta
ra sanitarnego; 
nieprawidłowy dobór sprzętu filtrującego w zakresie między innymi: 
- dokonywania doboru w oparciu o średnią ważoną stężeń pyłów z całej zmiany roboczej, nie 

wydzielania podczas pomiarów okresu pomiarowego obejmującego najbardziej pyłotwórczą 
czynność procesu technologicznego; 

- nie określania czasu i przypadków stosowania sprzętu filtrującego; 
stosowanie przez pracowników sprzętu filtrującego według własnej indywidualnej oceny zapy
lenia, co często nie zapewnia wystarczającej ochrony; 
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nie posiadanie przez pracowników lub osoby dozoru sprzętu ochrony indywidualnej dróg odde
chowych; 

- ograniczanie dostępności sprzętu ochrony dróg oddechowych w zakresie półmasek klasy P-3. 

5. DOŚWIADCZENIA INNYCH KRAJÓW I POLSKI W ZAKRESIE 
KSZTAŁCENIA KADR DLA POPRA WY HIGIENY PRACY 

W znanej z pragmatyzmu gospodarce USA funkcjonuje stanowisko tzw. Certyfikowanego Higienisty 
Przemysłowego (Certyficated Industrial Higienist- CIH). Zadaniem higienisty jest doprowadzenie 
do minimalizacji szkodliwości środowiska pracy celem eliminacji zachorowalności na choroby za
wodowe. Kierunki studiów o tej specjalności funkcjonują na szeregu uniwersytetach (między inny
mi Ann Arbor, Massachusetts, Cincinnati, Toledo). Istnieje również Amerykańskie Stowarzyszenie 
Higienistów Pracy (American Conference of Govermental Industrial Hygienist - www.acgih.org./ 
/home.htm). 

Również w krajach Unii Europejskiej istnieją doświadczenia związane z poprawą higieny pra
cy. W Niemczech kienmek o nazwie "Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy" uru
chomiono na Uniwersytecie Technicznym w Wuppertalu. W Czechach w Uniwersytecie Technicz
nym w Ostrawie kierunek o podobnym charakterze funkcjonuje na wydziale Inżynierii Bezpie
czeństwa. 

W Polsce działają dwa stowarzyszenia promujące ideę poprawy higieny pracy; Polskie Towa
rzystwo Higienistów Przemysłowych z siedzibą w Łodzi oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy 
mające swą siedzibę w Sosnowcu. Na szeregu polskich uczelniach (wg miesięcznika ATEST [12] 
w 2007 rokujest takich uczelni 59, a ich liczba w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o kilkaset pro
cent) istnieją kierunki kształcące specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem 
uruchomienia tych studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w działach BHP 
w tym higienistów przemysłowych. W programie tych studiów, specjalny nacisk zwraca się na wie
dzę teoretyczną w zakresie przewidywania, rozpoznawania i oceny czynników szkodliwych środo

wiska pracy, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Nazwy tych kierunków bywają róż
ne, a łączy ich jednak wspólny człon obejmujący pojęcia bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykła

dowo w Politechnice Śląskiej Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, urucho
miono studia podyplomowe o kierunku Higiena i bezpieczeństwo pracy. Jak z powyższego wynika 
rynek pracy zasilają od kilku lat wykształcen i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia I 1.06.2002 roku "w sprawie kwalifikacji wyma
ganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych .. . " [l l] przy określeniu kwa
lifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczegól
nych rodzajach zakładów górniczych wymienia się wśród kwalifikacji wymaganych od kierowni
ków działu miedzy innymi kwalifikacji bezpieczeństwo i higienę pracy, a wśród specjalności tech
nicznych wymaganych od osób dozoru ruchu wymienia się higienę pracy. 

Od l lipca 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządze
nie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [10]. W rozporządzeniu tym określono wyma
gania kwalifikacyjne dla służb BHP, gdzie użyto pojęcia "wyższe wykształcenie o kierunku lub spec
jalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy". Tymczasem nie ma jeszcze decyzji Minister
twa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomieniu kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. W Mi
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwa obecnie (2007 r.) procedura związana z zatwierdza
niem standardu kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Tymczasem istniejące stan
dardy kształcenia na tych kierunkach w różnych uczelniach w sposób zróżnicowany, "z różnym na
ciskiem", traktują elementy rozumiane jako bezpieczeństwo, a inaczej elementy dotyczące higieny 
pracy. Wynika to oczywiście z faktu, że wiedza z zakresu BHP jest wiedzą interdyscyplinarną. 
Bezpieczeństwo koncentruje się na ocenie procesów produkcyjnych z punktu widzenia zagrożeń 
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pochodzących od techniki i technologii. Higiena zaś obejmuje zagadnienia związane ze środowis
kiem pracy. W praktyce mamy więc do czynienia z pełnągamąmożliwych "ustawień zakresu" stan
dardów kształcenia. Od znacznej dominacji zagadnień związanych z bezpieczei'lstwem, jak przykła
dowo kierunek inżynieria bezpieczeństwa [6] do sytuacji gdzie nawet zmieniono nazwę kierunku, 
odwracając zakorzenioną nazwę na "higienę i bezpiecze1'1stwo pracy" [7]. Większość uczelni zdecy
dowanie jednak większy nacisk w procesie kształcenia kładzie nadal na zagadnienia związane z bez
pieczeństwem pracy. 

6. KONCEPCJA POPRA WY HIGIENY PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W POLSCE 
POPRZEZ UTWORZENIE STANOWISKA HIGIENISTY PRZEMYSŁOWEGO 

W zakładach górniczych w Polsce nastąpiło zahamowanie procesu poprawy warunków pracy. Obja
wem tego zahamowania jest nie tylko zatrzymanie tendencji spadku liczby chorób zawodowych ale 
obserwowany w 2006 roku po raz pierwszy od szeregu lat ich nieznaczny wzrost. 

Zjawisko to nie może pozostać bez wpływu na działania profilaktyczne w zakresie higieny pra-
cy w polskim górnictwie. 

Poprawa higieny pracy polegała by na ulepszonej profilaktyce chorób zawodowych poprzez: 
ograniczenie czynnika szkodliwego; 
wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony; 

- profilaktykę medyczno-organizacyjną. 

W kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje najwięcej zachorowań na pylicę płuc, należy 
w szczególności znacznie zmniejszyć wytwarzanie pyłu w szczególności nie tylko na urządzeniach 
urabiających lecz również na przesypach urządzeń odstawczych. 

Propozycją poprawy higieny pracy w sferze profilaktyki medyczno-organizacyjnej może być po
wrót do koncepcji stworzenia stanowiska Higienisty Przemysłowego w zakładach górniczych. 

Zadaniem Higienisty Przemysłowego było by przewidywanie, rozpoznawanie i ocena czynników 
szkodliwych, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu w środowiska pracy, a następnie, od
powiednio wczesne podjęcie działań zaradczych. 

Z uwagi na te zjawiska, niezależnie od działań technicznych i organizacyjnych, w sferze profilak
tyki proponuje się: 
- utworzenie stanowiska o specjalności Higienista Przemysłowy, a dotyczyło by to podziemnych 

zakładach górniczych, w których występuje problem chorób zawodowych (np. powyżej 5 przy
padków); 

- określenie takiego zakresu obowiązków Higienisty Przemysłowego aby zakres ten obejmował 
podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych w przypadku gdy warunki środowiska 
pracy mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu i w efekcie chorobę zawodową; 

- usytuowanie stanowiska Higienisty Przemysłowego w schemacie organizacyjnym w ramach dzia
łów mchu o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy (niezależnie od kierownika działu który pel
nil by funkcję "inżyniera do spraw bezpieczeństwa"); 

- uruchomienie 1- lub 2-semestralnych studiów podyplomowych o specjalności Higienista Prze
mysłowy . 

WNIOSKI 

W górnictwie w ostatnich latach nastąp iło wprawdzie zmniejszenie liczebności grup pracowniczych 
zagrożonych szkodliwością środowiska pracy równocześnie jednak, szczególnie w górnictwie pod
ziemnym, nastąpił poważny wzrost występowania dużych nagromadzeń niebezpiecznych i szkodli
wych czynników w środowisku pracy. Sytuacja ta spowodowała zatrzymanie się procesu poprawy 
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warunków pracy, a nawet obserwowany w 2006 roku po raz pierwszy od szeregu lat ich nieznacz
ny wzrost. 

Na podstawie doświadczeń międzynarodowych i krajowych można sformułować następujące 
wnioski: 
l. W polskim górnictwie, a w szczególności górnictwie węglowym, utrzymuje się bardzo wysoki 

poziom chorób zawodowych, a w szczególności pylic płuc (około 400 przypadków zachorowań 
rocznie), co stanowi około 75% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych w górnictwie. 

2. W mniejszym stopniu w polskim górnictwie występują takie choroby zawodowe jak ubytek 
słuchu i zespół wibracyjny. 

3. Podstawowe znaczenie dla higieny pracy zakładach górniczych ma profilaktyka chorób zawo
dowych polegająca na: 

ograniczeniu czynnika szkodliwego; 
- wyposażeniu pracowników w odpowiednie środki ochrony; 
- profilaktyce medyczno-organizacyjnej. 

4. Dla zmniejszenia zapylenia, w szczególności w kopalniach węgla kamiennego, należy przede 
wszystkim zwiększyć zużycie wody poprzez przeanalizowanie i właściwe stosowanie: 

zasilania wodą oddziałów górniczych; 
filtrowanie wody; 
środków chemicznych (zwilżaczy); 
zespołów pompowych; 
zraszanie wodą na urządzeniach urabiających i odstawczych. 

5. Dla poprawy higieny pracy należy kształcić specjalistów w tej dziedzinie zarówno na studiach 
stacjonarnych jak i podyplomowych. 

6. Należy powrócić do koncepcji stworzenia stanowiska Higienisty Przemysłowego w zakładach 
górniczych. 
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Conception ofWork Hygiene Improvement in Polish Mining Industry 

The paper presents the condition and structure of occupational diseases in Polish mining industry 
from 2002 to 2006. It has been shown that the work hygiene in mining industry requires improve
ment with a special emphasis occupational diseases prophylactic. On the basis o f experiences in other 
countries, a concept o f wark hygiene improvement in Polish mining industry has be en presented. 
A special attention has been given to enhancing occupational diseases prophylactic as well as 'show
ing selected activities aiming at reducing pollination in coal mines and health service education. 
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Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa 
węgla kamiennego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono procesy restrukturyzacyjne w przemysłach węglowych 
Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Przedstawiono podstawowe aspekty tychże procesów tj. 
produkcję, zatrudnienie, oraz pomoc publiczną. Procesy restrukturyzacji górnictwa węgla kamien
nego w wybranych krajach Europy Zachodniej, były konsekwencją strategicznych, długofalowych 
programów polityki paliwowo - energetycznej i charakteryzowały się spójnością i kompleksowoś
cią działań. W Polsce natomiast realizowane były w wyniku zmiany systemu politycznego, i głębo
kich przemian polskiej gospodarki. Wspólną cechą wszystkich omówionych procesów restruktury
zacj i jest konieczność zabezpieczenia przez budżet państwa znacznych nakładów finansowych 
niezbędnych do realizacji tych procesów. 

SŁOWA KLUCZOWE: restrukturyzacja górnictwa, zatrudnienie i produkcja, pomoc publiczna 

l. WPROWADZENIE 

Konieczność restrukturyzacji przemysłu węglowego w krajach Wspólnoty Europejskiej pojawiła 
się już na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako wynik, miedzy innymi, konkurencji 
ze strony gazu i ropy oraz produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. 

Jeszcze w 1952 roku produkcja węgla kamiennego siedmiu państw należących dzisiaj do Unii 
Europejskiej wynosiła 470 mln ton, przy zatrudnieniu rzędu l 250,0 tys. osób. Strukturalne zmiany 
na rynkach energetycznych na początku Jat sześćdziesiątych zbiegły się w czasie ze spadkiem tem
pa rozwoju gospodarczego krajów Wspólnoty. Sytuacja ta uruchomiła kryzys węglowy w krajach 
Wspólnoty. Udział węgla w sektorze energetycznym tych krajów zmniejszył się z 80% w roku 
1950 do 65% na początku lat sześćdziesiątych. 

W wyniku ww. czynników wspólnotowy przemysł węglowy musiał zostać poddany procesom 
modernizacji, racjonalizacji i restrukturyzacji. Niekorzystne warunki geologiczne, co przełożyło 
się na konieczność wydobycia węgla z coraz większych głębokości, podniosły koszt wydobycia. 
Konkurencja węgla importowanego z krajów trzecich o wyższej wydajności i niższym koszcie siły 
roboczej, oraz konkurencja innych, alternatywnych źródeł energii , pogłębiło kryzysową sytuację 
w przemyśle wydobywczym. 

W obliczu spadających cen światowych na węgiel z jednej strony, a rosnącymi kosztami wydo
bycia w krajach WE z drugiej strony, górnictwo zaczęło generować ogromne straty. Tani węgiel 
pochodzący z USA, Australii, Kanady i RPA stał się na rynku wspólnotowym bezkonkurencyjny. 
W latach 1975-1985 wydobycie węgla we Wspólnocie spadło z 257 mln ton do 20 l mln ton rocz
nie, przy jednoczesnym wzroście importu z krajów trzecich z poziomu 41 mln do 81 mln ton. Prze
mysł węglowy Wspólnoty Europejskiej stanął przed bardzo poważnym zadaniem, mianowicie, jak 
zachować konkurencyjność na światowym rynku nośników energetycznych. 
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Belgia i Holandia należały do pierwszych krajów, które rozpoczęły restrukturyzację swoich 
przemysłów węglowych. Efekt tej restrukturyzacji to całkowita likwidacja przemysłu węglowego 
w Holandii w roku 1974 a w Belgii w roku 1992. Po zakończeniu działalności przemysłu węglo
wego w Portugalii w roku 1994 do momentu rozszerzenia UE o kolejne kraje w tym m.in. Polskę 
po 2004 r, tylko 4 kraje produkowały węgiel kamienny. 

Należy tu nadmienić, że w krajach UE likwidacja nierentownych kopalń i rozwiązywanie 
wszystkich problemów związanych z tą likwidacją prowadzono nie w okresach kryzysów rozwoju 
gospodarczego tych krajów, ale w głęboko zakorzenionych warunkach gospodarki rynkowej. 

Restruktmyzacja nierentownych kopalń w Europie Zachodniej realizowana została ze względu 
na presję konkurencyjną światowego rynku węglowego w procesie globalizacji gospodarczej i inte
gracji. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, charakter restrukturyzacji sek
tora węglowego determinowany był zmianą systemu społecznego i politycznego przy minimalnym 
wpływie na tę restrukturyzację sytuacji na światowym rynku węglowym, a w warunkach długotrwa
łego kryzysu gospodarczego przy znacznie malejącym popycie na węgiel. 

Jeżeli chodzi o skalę restruktutyzacji przemysłu węglowego, Europa Zachodnia stanowi cenne 
źródło doświadczeń. W podobnej skali nie realizowano restrukturyzacji na żadnym innym konty
nencie. Ważnym jest, iż działania restrukturyzacyjne, a co za tym idzie, działalność górnictwa bez 
wsparcia z środków publicznych w każdym z państw UE nie byłaby możliwa . Udzielenie pomocy 
publicznej przez każde z państw, które restrukturyzowało sektor górnictwa węgla kamiennego, 
możliwe było po wcześniejszym zaakceptowaniu pomocy przez Komisję Europejską. 

2. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W NIEMCZECH 

Historia górnictwa węgla kamiennego w Niemczech sięga końca II wojny światowej. Od tego cza
su rozwój górnictwa węgla kamiennego można podzielić na dwa różne od siebie okresy. W wyniku 
powojennej odbudowy Państwa, produkcja węgla kamiennego wzrosła prawie z 40 mln ton ( 1945 r) 
do ponad 150 mln w roku 1956 r. W celu zaspokojenia rosnącego popytu, ceny węgla kamiennego 
były regulowane przez rząd, co miało na celu wzmocnienie tej gałęzi przemysht jak i zwiększenie 
produkcji. Dmgi etap miał początek w 1958 r. kiedy nastąpił zwrot w prowadzonej wobec tej gałę
zi polityce, czego skutkiem był spadek produkcji węgla poniżej poziomu sprzed 1945 r. Podobne 
kryzysy na rynku węgla kamiennego pojawiały się w połowie Jat 60-tych, następnie w roku 1968 
oraz wywołany wzrostem cen ropy na przełomie roku 1973/74 i na początku lat 80-tych. Należy 
pamiętać, iż spadki produkcji węgla kamiennego w Niemczech wynikały z długoterminowych 
zmian w bilansie podaży nośników energii w tym kraju. Np. w latach 1950 węgiel stanowił 70% 
popytu na energię w Niemczech, podczas gdy obecnie stanowijedynie 25%. 

W okresie od 1957 roku, ilość kopalń w przemyśle węglowym Niemiec zmniejszyła się ze 153 
do 12, a zatrudnienie zmniejszyło się o 90%. Pierwszy poważny etap redukcji wydobycia jak i za
trudnienia, który wystąpił między 1957 r., a połową Jat sześćdziesiątych kosztował przemysł około 
400 tys. utraconych miejsc pracy, z czego 270 tys. w zagłębiu Ruhry. Program zamykania kopalń 
w tym czasie zbiegł się z okresem silnego wzrostu gospodarczego w Niemczech i zaistniał niedo
bór siły roboczej w wielu innych sektorach łącznie z sektorem budowlanym. Poza nowymi możli
wościami zatrudnienia w samej północnej Nadrenii -Westfalii, wystąpiła znaczna imigracja na ze
wnątrz tego landu byłych górników, ze względu na możliwość zatrudnienia w innych częściach 
kraju, szczególnie w południowych Niemczech. O dobrej sytuacji na rynku pracy aż do roku 1970 
świadczyła stopa bezrobocia w okręgu Ruhry wynosząca zaledwie 2%. 

W latach siedemdziesiątych nastąpiło pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej, co spowodo
wało zmniejszenie alternatywnych miejsc pracy. Opracowano wówczas odpowiednie systemy 
adaptacyjne, dzięki którym utrata miejsc pracy w górnictwie mogłaby się odbywać w "społecznie 
akceptowalny" sposób. 
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Do głównych instrumentów, jakie przyjęto do łagodzenia skutków społecznych należała wcześ
niejsza emerytura i różne wypłaty kompensat dla byłych górników, co było realizowane od począt
ku lat 80-tych aż do 1995 roku. 

W wyniku powyższych działań, w latach dziewięćdziesiątych zatrudnienie w dwóch głównych 
obszarach w których skoncentrowana była produkcja węgla w Niemczech tj zagłębiu Ruhry i Saary 
spadło z 95,0 tys. do około 53,5 tys. w zagłębiu Rury i z 19,2 tys. do II ,3 tys. w zagłębiu Saary. 
Natomiast w zagłębiu Achen utracono wszystkie 7,7 tys. miejsc pracy. Powyższe liczby obejmują 
zarówno gómików jak i innych pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przemyśle, a nie 
obejmują pośredniego zatrudnienia związanego z firmami usługowymi na rzecz górnictwa. 

Zatrudnienie w Niemieckim przemyśle węglowym ogółem było ściśle związane z wielkością 
produkcji. Zostało to przedstawione na poniższych wykresach. 
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Rys. l. Zatrudnienie w Niemieckim przemyśle węglowym w latach 1950-2006 
Figure l. Employment in Germany's hard coal industry in 1950-2006 
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Rys. 2. Produkcja węgla kamiennego w Niemczech w latach 1950-2006 
Figure 2. The hard coal production in Gem1any in 1950-2006 

2.1. Zmiany w strukturze organizac;jnej górnictwa węgla kamiennego w Niemczech 

Przedsiębiorstwa górnicze działające w ramach niemieckiego sektora górnictwa węgla kamien
nego przechodziły przez cały szereg zmian strukturalnych. Najbardziej istotnym wydarzeniem, było 
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powołanie RUHRKOHLE AG (RAG) w 1969 r. Został on stworzony na bazie majątku 26 nieza
leżnych firm prywatnych, w skład których wchodziły 52 kopalnie, a zatrudnienie kształtowało się 
na poziomie 186,o tys. osób. Celem tej fuzji było doprowadzenie do znaczącego wzrostu wydaj
ności. Aby osiągniecie tego było możliwe, przedsiębiorstwo zostało wsparte znaczącymi środkami 
finansowymi ze strony zarówno rządu federalnego jak i rządu póh1ocnej Nadrenii i Westpalii. Do
tacje kierowane dla tego przedsiębiorstwa wzrosły w okresie pomiędzy 1970 r. a 1988 r. o 450 %. 

W ramach koncernu Ruhrkohle AG grupowano ponadto jednostki organizacyjne z otoczenia 
górnictwa, w tym elektrownie, koksownie, brykietownie, fabryki maszyn górniczych, zakłady 
chemiczne, ośrodki szkoleniowe i medyczne, firmy prowadzące sprzedaż węgla, zarządy miesz
kań kopalnianych. Zmiana nazwy dokonana w listopadzie 1996 roku- z Ruhrkohle AG na RAG 
Aktiengesellschaft podkreślać miała zakończenie określonej fazy przekształceń strukturalnych. 
Zgrupowanie górniczo-energetyczne nabrało cech koncernu górniczo-energetyczno-technologicznego 
o zwiększającym się zakresie umiędzynarodowienia działalności. Niezmienione pozostało statuto
we zobowiązanie koncernu RAG do realizacji określonych zadań politycznych i społecznych, łącz

nie z zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Struktura koncernu w swych ogólnych zarysach 
ukształtowana została w 2000 r. ze strategią ukierunkowaną na stymulację efektywności w obsza
rach reprezentowanych przez następujące człony koncernu o zróżnicowanym stopniu specjalizacji. 
Struktura ta przedstawiała się następująco: 

l. Deutsche Steinkohle AG (Niemiecki Węgiel Kamienny S.A.) skrót DSK 
2. RAG Coal International AG 
3. RAG IMMOBILIEN AG 
4. STEAGAG 
5. RUTGERS AG 
6. RAG Saarberg AG 
7. Spółki świadczące usługi na rzecz całego koncernu: 
- RAG Bildung GmbH (szkolenia), 
- RAG lnformatik GmbH (informatyka), 
- RAG Versicherungs-Dienst GmbH (usługi z zakresu ubezpieczeń) . 

W wyniku dalszej restrukturyzacji w obszarze struktury sektora, RAG Aktiengesellschaft został 
przekształcony w spółkę EVIONIK. Natomiast w ramach spółki RAG Limited pozostało jedynie 
DEUTSCHE STEINKOHLE zajmujące się stricte działalnością górniczą. Pozostałe kwestie wyni
kające z działalności górniczej zostały przejęte przez spółkę EVIONIK. 

2.2. Produkcja i zatrudnienie 

Pomiędzy 1995 a 2005 rokiem produkcja węgla kamiennego spadła o 28 mln ton (tj około 54%), 
natomiast zatrudnienie spadło o '54,0 tys. osób( tj około 58%). 

W 1995 roku było 19 czynnych kopalń produkujących łącznie ponad 53 mln ton wegla. Do 2005 
roku, ilość kopalń spadała do 9 (8 w 2006 roku) o łącznej produkcji 24,7 mln ton przy zatrudnieniu 
38,5 tys. osób. 

2.3. Pornoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w Niemczech 

Jak wspomniano wyżej cały szereg działań restrukturyzacyjnych jakie miały miejsce na rynku 
węglowym jak i również sama działalność górnictwa nie byłaby możliwa bez wsparcia z środków 
publicznych. 

W latach 1994-2001 celem wsparcia procesów restrukturyzacyjnych, rząd niemiecki przyznał 
sektorowi górnictwa węgla kamiennego środki w wysokości 38 6863 ,2 mln euro z czego tylko 
w 2001 r. -4 600 mln euro. Pornoc ta została przyznana na podstawie decyzji Komisji 3632/93/EWWiS 
o pomocy państwa dla przemysłu węglowego. Główne kierunki pomocy to: 
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a) pomoc operacyjna 27 304,5 mln euro 
b) pomoc na redukcję działalności 7 396,0 mln euro 
c) pozostała 4 162,7 mln euro 
Następnie na mocy nowego rozporządzenia węglowego Rady UE nr. 1407/2002 z 23 lipca 2002 

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie pomocy dla przemysłu węgla kamiennego Niemiec 
w wysokości 3 300 mln euro, jednocześnie zatwierdzając plan restrukturyzacji dla Niemieckiego 
Przemysłu Węglowego na lata 2003-2007. 

Kierunki pomocy przyznanej przez Rząd Niemiec były następujące: 
- pokrycie różnicy pomiędzy kosztami produkcji i swobodnie ustaloną cena zbytu (co stanowi 

dotacje do produkcji węgla kamiennego), 
- ograniczenie zdolności produkcyjnych górnictwa, 
- świadczenia socjalne dla górników odchodzących z kopalń, 
- świadczenia z tytuh1 uprawnień do deputatu węglowego, 
- usuwanie skutków eksploatacji górniczej . 

W dniu 30 czerwca 2004, Niemiecki Rząd zgłosił Komisji Europejskiej plan restrukturyzacyjny, 
który swym zakresem obejmuje lata od 2006 do 2012, przy czym ~ardziej szczegółowe dane ujęte 
w palnic odnoszą się do okresu 2006-2010. Zgodnie z planem, pr~ukcja zostanie ograniczona, 
a zatrudnienie obniży się do 25,0 tys. osób do końca 201 O roku. Ponadto, plan ten zakłada m. in. 
redukcję pomocy finansowej dla Niemieckiego przemysłu węglowego z 2,6 mld euro w roku 2006 
do 2, l mld euro w roku 20 l O. Całość środków na lata 2006 -20 l O dla niemieckiego górnictwa 
węglowego przewidziano w wysokości 12,1 mld euro z czego 8,5 mld zakwalifikowano jako 
pomoc operacyjną. 

2.4. Przyszłe działania 

W myśl ustawy zatwierdzonej dnia 30.11.2007 r., przez Niemiecki Bundesrat, górnictwo węgla 
kamiennego zakończy działalność wydobywczą w 2018 roku. Koszt tego przedsięwzięcia oszaco
wany został na 30 mld euro. Koszty socjalne likwidacji tej branży gospodarki wyniosą21,6 mld euro 
i zostaną sfinansowane w całości z funduszy publicznych. Po 2018 roku jeżeli ostatecznie likwida
cja kopalń zostanie zaakceptowana, powołana zostanie instytucja w gestii której pozostaną wszel
kie sprawy wynikające z działalności górniczej . 

Obecnie w ośmiu jeszcze czynnych kopalniach zatrudnionych jest ponad 33 tys osób. Osoby 
te przejdą na wcześniejsze emerytury lub zostaną przekwalifikowane. Ponadto na sfinansowanie 
nieprzewidzianych dodatkowych kosztów, na przykład w sferze świadczeń emerytalnych, Rząd 
planuje przekazać kwotę w wysokości 1,6 mld euro. 

W ramach tzw "umowy węglowej"(coal policy agreement) przedstawiciele rządu, landów pół
nocnej Nadrenii i Westafi, Zagłebia Saary wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw węglowych, 
uzgodnili, że zakończenie produkcji w 2012 roku zostanie poprzedzone oceną uwzględniająca 
aspekty ekonomiczne, bezpieczeństwa dostaw oraz przyszłej polityki energetycznej. 

Przewiduje się , że pomoc państwa będzie uzgadniana w każdym roku przez Rząd począwszy 
od 2009 roku do momentu całkowitej likwidacji górnictwa węgla kamiennego. Na tej podstawie, 
Spółka RAG będzie nadal zobowiązana notyfikować pomoc na bieżąca produkcje i likwidacje 
w okresie od 2009-2012 włącznie. 

Na podstawie tej notyfikacji RAG zatwierdzi plany w zakresie zdolności produkcyjnych szaco
wanych na 12 mln ton /rok do 2012. 

Planowana jest również sprzedaż największego koncernu węglowo-energetycznego RAG. 
Celem uatrakcyjnienia tegoż koncernu dla potencjalnych inwestorów, na giełdę prawdopodobnie 
wiosną w 2008 r., trafi jedynie jego dochodowy segment, obejmujący zakłady chemiczne, elektrow
nie i obrót nieruchomościami- wyodrębniony jako ww.spółka akcyjna Evionik. 
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3. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W WIELKIEJ BRYTANII 

Przez wiele lat Zjednoczone Królestwo było największym producentem węgla w Unii Europej
skiej. Sektor ten jednak przeszedł drastyczny proces restrukturyzacji zakończony prywatyzacją 
British Coal Corporation w 1994 r. 

Mówiąc o restrukturyzacji węgla kamiennego w Zjednoczonym Królestwie, należy wyraźnie 
rozróżnić trzy okresy. Pien'łszy to okres od roku 1947 do końca lat siedemdziesiątych. Wówczas 
w przemyśle tym zatrudnionych było 718 ,0 tys. górników, a czynnych było 858 kopalń. Był to 
okres spadającego popytu krajowego na węgiel i rosnącej konkurencji ze strony innych nośników 
energii. W tym też okresie faktycmie jedynym instmmentem łagodzenia skutków redukcji zatmd
nienia było przemieszczanie robotników z jednej kopalni do drugiej. Drugi etap w latach 1980-
1995 napędzany był przede wszystkim polityką prywatyzacji ówczesnego rządu w wyniku której 
przemysł węglowy Zjednoczonego Królestwa został w 1994 roku sprywatyzowany. Do 1992 roku 
liczba pracowników zatmdnionych w przemyśle zmniejszyła do 43,8 tys. pracowników a liczba 
kopalń do 50 . 

Natomiast trzeci który przybrał na sile od połowy lat 1990 przede wszystkim podporządkowany 
był nowym wyzwaniom, ze strony ochrony środowiska, oraz ze strony samej energetyki. Troska 
o łagodzenie skutków wynikających ze spalania tradycyjnych nośników energii wymusiła reformy 
celem zachęty do bardziej efektywnego wykorzystania tych nośników i odejścia od energetyki opar
tej na węglu. Jednak w wyniku szeroko dostępnego węgla impmtowanego, oraz obniżonego zapo
trzebowania na węgiel ze strony energetyki, na rynku UK wyłoniło się szereg niekorzystnych zja
wisk. 

3.1. Produkcja i zatrudnienie 

Pomiędzy 1995 a 2005 rokiem produkcja spadła o 25 mln ton (tj.73%), a zatrudnienie obniżyło się 
5,1 tys.osób ( tj.54%). 

W 1995 roku w było 31 kopalń produkujących łącznie 35 mln ton węgla i zatrudniających 
około 9,5 tys. osób. Kopalnie te w większości są własnością UK Coal (wówczas Tradingoraz RJB 
Maining) które kupiło całość angielskich kopalń. Na początku 2006 roku w ramach tego sektora 
działało 8 dużych i 4 małe kopalnie głębinowe zatrudniające 4,4 tys. osób ogółem o produkcji 
9,6 mln ton z czego 9 mln pochodziło z kopalń będących własnością UK Coal. 

Kształtowanie się produkcji i zatrudnienia w górnictwie Zjednoczonego Królestwa przedstawia 
się następująco: 
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Rys. 3. Produkcja węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii w latach 1992-2006 
Figure 3. UK's hard coal production in 1992-2006 
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Rys. 4. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 1981-2006 
Figure 4. Employment in the UK 's hard coal industry in 1981-2006. 

3.2. Pornoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w Zjednoczonym Królestwie 

Podobnie jak w pozostałych krajach UE będących producentami węgla, procesy restrukturyzacj i 
branży górniczej wspierane były również środkami publicznymi. Aczkolwiek w przypadku tego 
kraju, w wyniku skoncentrowania działalności w najbardziej wydajnych kopalniach jak i długo

trwałych wysiłków w kierunku poprawy rentowności, Zjednoczone Królestwo jako jedyne państwo 
Unii Europejskiej, jestjedynym krajem w którym od roku 1995 nie przyznano pomocy dla prze
mysłu węglowego na jego bieżącą działalność z wyjątkiem pomocy dla byłych górników na tzw 
"odziedziczone zobowiązania" czy też usuwanie powstałych w przeszłości szkód górniczych. 

Wymieniona pomoc w wysokości 5,2 mld euro zatwierdzona została przez UE pomiędzy 1999r. 
a 2005r., z czego 4, 9 mld zostało zatwierdzone w latach 1994-1998 na mocy wcześniej obowiązu
jącej Decyzji 3632/93/EWWiS. 

Następnie na mocy nowego rozporządzenia węglowego Rady UE nr. 1407/2002 z 23 lipca 
2002 r., Komisja Europejska zatwierdziła pomoc operacyjną w wysokości 320 mln euro na bieżącą 
działalność niektórych kopalń, które miały perspektywy dalszej działalności, ale przeżywały okre
sowe trudności w wyniku utrzymujących się do roku 2000, niskich cen na rynku. 

Jako część programu pomocowego, w czerwcu 2003, Komisja Europejska zatwierdziła Program 
Inwestycji Górnictwa Węglowego w UK, z budżetem 86, 1 mln euro. Według departamentu prze
mysłu należy się spodziewać ze program ten pozwoli zatrzymać 4 170 nowych miejsc pracy i stwo
rzy około l 00 nowych możliwości zatrudnienia przy średnim koszcie na jedno miejsce pracy 
w wysokości 19 372,3 euro. 

4. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE 

Polska jest jednym z większych producentów węgla kamiennego na świecie i największym jego 
producentem w krajach Unii Europejskiej. Produkcja polskiego górnictwa stanowi ponad 50% 
produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energetycznego jest to około 59%, natomiast 
węgla koksowego około 39%. 

W latach 70. i 80. XX wieku produkcja węgla kamiennego w Polsce była bardzo wysoka, zbli
żała się do 200 mln t rocznie. Okazało się to ilością nadmierną w stosunku do potrzeb w zmienio
nych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu trwają 
działania restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego mające na celu dostosowa-
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nie branży do potrzeb funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i zwiększenia konkuren
cyjności polskiego górnictwa na rynkach światowych. Konieczność ich podjęcia wyniknęła przede 
wszystkim ze zmian politycznych, jakie nastąpiły w Polsce w roku 1989 (upadek komunizmu 
i przejście do gospodarki rynkowej), ale także z wystąpienia w tym okresie szeregu zjawisk gospo
darczych dla polskiego górnictwa węglowego niekorzystnych, takich jak: 

• spadek produkcji przemysłowej i recesja gospodarcza, 
• zmniejszająca się energochłonność rynku krajowego, głównie za sprawązmian w strukturze 

wytwarzania oraz wprowadzania energooszczędnych technologii w przemyśle i budownic
twie, 

• niskie ceny węgla na rynkach światowych, oscylujące w latach 1990 - 2002 w przedziale 
25 - 40 USD/t, 

• odchodzenie od węgla gospodarek wielu krajów, także w pewnym stopniu polskiej, na rzecz 
ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Nie bez znaczenia były również niekorzystne zjawiska wewnętrzne w branży, jak: 
• przerosty zatrudnienia i jego niewłaściwa struktura, 
• nadmiernie rozbudowany potencjał produkcyjny, 
• nieelastyczny, scentralizowany system zarządzania branżą, 
• znaczny udział majątku nieprodukcyjnego, 
• wysoki stopień zadłużenia przedsiębiorstw, 
• konieczność ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, 
• pogarszający się stan techniczny maszyn i urządzeń, 
• brak własnych środków finansowych na modernizację. 
Do pogłębienia się niekorzystnej sytuacji górnictwa przyczyniła się także polityka rządu z po

czątku lat 90, gdzie górnictwu węglowemu, w warunkach uwolnienia cen w gospodarce, przypisa
no rolę kotwicy inflacyjnej poprzez ustalanie najpierw urzędowych, a później regulowanych cen 
na węgiel. Limitowano także poprzez system zezwoleń ekspmt węgla, wówczas jeszcze opłacalny. 

Prowadzona od 1989r. restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego przyniosła 
określone pozytywne efekty w większości objętych nią obszarów. Najistotniejsze z nich uzyskano 
w latach 1998 - 2002 i 2003 - 2006. 

4.1. Produkcja i zatrudnienie w okresie restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego 

Podstawowym osiągnięciem procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego było 
ograniczenie jego nadmiernych zdolności produkcyjnych. W okresie 1989 -2006 wielkość produk
cji zmalała z poziomu 177,4 mln ton do 94,3 mln ton , co oznacza jej spadek o 46,8%. W analo
gicznych proporcjach zmalała w tym okresie sprzedaż węgla kamiennego z 174 mln ton w 1989 r. 
do 93,4 mln ton w 2006r. 

Z 70 kopalń prowadzących działalność wydobywczą w 1989r. na koniec 2006r. w górnictwie 
węgla kamiennego czynne były 33 kopalnie. 

Zatrudnienie w kopalniach i spółkach węglowych obniżyło się w porównaniu do 1989r. o 294,6 
tys. pracowników, osiągając na koniec roku 2006 poziom 119,3 tys . osób, co stanowi jedynie 29% 
zatrudnienia z początku okresu. Redukcja ta dokonała się jednak w znaczącej mierze także za spra
wą zlecania specjalistycznych robót górniczych i procesów obsługi wyspecjalizowanym podmio
tom zewnętrznym, tak więc rzeczywisty jej zakres w skali branży był nieco mniejszy. 

Kolejne ustawy restrukturyzacyjne (oddłużenie kopalń) , działania w zakresie redukcji kosztów, 
oraz poprawa koniunktury na węgiel przyniosły ostatecznie zdecydowaną poprawę sytuacji finan
sowej. Górnictwo odzyskało płynność finansową pozwalającą na pełne (od 2004r.) regulowanie 
bieżących zobowiązań oraz ratalną spłatę objętych restrukturyzacją zobowiązań zaległych. Zobo
wiązania na koniec 2006 r. osiągnęły poziom 6 825,5 mln zł, i były w około 1/4 pokryte należnoś

ciami (1578,1 mln zł). Saldo zobowiązań i należności w wysokości 5 247,4 było wprawdzie wyż-
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sze od stanu z końca l990r., spadło jednak 4-krotnie w porównaniu do stanu największego zadłu
żenia w 2002r. 

;, o i 
'<t 

200 
- s~ 

160 

';;' 
120 2 

c 
'E 

40 

0:\. ~·~ "c..~'!) "' ",~~ <.f>' .. ~ "' 9~ # $'~ ,Q~~ <§!' />.~"' ~'"'f~ ~· ~' ~· ,~ ·>f ,~ -.'łi ,~ '1) ']) 1' 'IJ 1' 

Rys. 5. Produkcja węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2006 
Fig1.1re 5. The Poland's bard coal production in 1990-2006 

Stan zatrudnienia 

Rys. 6. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2006 
Figure 6. Employment in bard coal industry in Poland in 1989-2006 

Poprawa sytuacji finansowej wpłynęła na wzrost nakładów inwestycyjnych szczególnie wyraź
ny w latach 2005 - 2006. Wzrost ten nie był jednak adekwatny do potrzeb i niezbędne jest zdecy
dowane zwiększenie nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza że poniesione nakłady u głównych pro
ducentów węgla były niższe od planowanych, i to w tak istotnych w dzisiejszej sytuacji rynkowej 
sektorach jak przeróbka mechaniczna węgla. 

4.2. Pornoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

Realizacja zadań restrukturyzacyjnych odbywała się przy wydatnej pomocy państwa. W 17 letnim 
okresie transformacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego, wydatkowano z budżetu 
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państwa łącznie na ten cel prawie 15 mld zł liczone w cenach bieżących. Pieniądze te przeznaczo
no głównie na likwidację zdolności produkcyjnych i restrukturyzację zatrudnienia, w tym górniczy 
pakiet socjalny. 
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Rys. 7. Dotacje budżetowe do górnictwa węgla kamiennego w Polsce ogółem 
Figure 7. Budgetary's means to Poland's hard coal industry in total 

Pornoc publiczna dla górnictwa objęła jednak także umorzenia i odroczenia zobowiązań budże
towych stanowiących również bardzo poważne kwoty. W latach 200 l - 2003 łączne umorzenia 
zobowiązań górnictwa wobec budżetu przekroczyły 20 740 mln zł, a odroczenia 3 700 mln zł. 

4.2.1. Pornoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów UE 

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej tj. l maja 2004 r., Polska przyjęła całość prawodaw
stwa wspólnotowego, w tym stosowanie w polskim górnictwie zasad wynikających z Rozporządze
nia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku, oraz Decyzji Komisji z dnia 17 październi
ka 2002 r., ustanawiająca wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego 
dotyczących udzielania pomocy publicznej podmiotom tego sektora. 

W związku z powyższym w 2004 r. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej "Plan dostępu do 
zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004-2007", 
uzyskując na podstawie Decyzji z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie pomocy państwa dla polskie
go sektora węglowego w latach 2004-2006 (K(2005) 1796 wersja ostateczna), akceptację planowa
nej do udzielenia wielkości pomocy państwa oraz zasad jej udzielania. W swej decyzji Komisja 
Europejska uznała plan restrukturyzacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego za zgodny 
ze wspólnym rynkiem, oraz zatwierdziła wielkość pomocy państwa dla polskiego przemysłu węgla 
kamiennego w latach 2004, 2005 i 2006. 

Wielkość pomocy państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2004-2006 zaakceptowa
na ww. Decyzją KE Nr K(2005) 1796 z dnia 22 czerwca 2005, wyniosła 6 234 706,05 tys. zł, przy 
czym faktycznie udzielona pomoc wyniosła 4 006 903 ,92 tys. zł. Podstawową przyczyną nie udzie
lenia pomocy w zakładanej wysokości było ograniczenie możliwości budżetowych państwa co 
uniemożliwiło m.in. udzielenie pomocy na inwestycje początkowe . 

W lutym 2007 r. Polska wystąpiła z uproszczonym wn ioskiem notyfikacyjnym do Komisji 
Europejskiej o akceptację wydh1żenia pomocy państwa na rok 2007 r. Z uwagi na konieczność 
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nieprzerwanego prowadzenia przez przedsiębiorstwa górnicze niektórych działań związanych 
z decyzjami podjętymi w latach poprzednich, oraz przedłużeniu realizacji niektórych zadań 
restrukturyzacyjnych. Komisja Europejska w dniu 27 kwietnia 2007 r. wydała decyzję N 84/07-
Polska, zatwierdzającąpomoc dla górnictwa węgla kamiennego na rok 2007. 

Ze względu na konieczność kontynuacji zadań narzuconych wcześniejszymi uregulowaniami 
prawnymi z zakresu restrukturyzacji branży górnictwa węgla kamiennego, w tym przede wszyst
kim ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 
2003-2006, Rada Ministrów przyjęła kolejne dwa dokumenty umożliwiające udzielanie pomocy 
państwa tj: 
- Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 z dnia 7.09.2007 r. 

(Dz.U. Nr 192 poz. 1379) 
Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 - 2015 (przyjęta 
przez Radę Ministrów dn. 31.07.2007 r.) 
W oparciu o powyższe uregulowania, władze Polskie zwróciły się do Komisji Europejskiej 

o akceptację planowanej pomocy na lata 2008-20 l O, oraz poinformowały KE o planowanej pomocy 
po zakończeniu obowiązywania Rozporządzenia Rady (WE) 1407/2002, czyli w latach 2011-2015. 
Planowana wielkość pomocy na Jata 2008-2010 dla polskiego górnictwa węgla kamiennego wyno
si :l 305 598,54 zł edb, natomiast na Jata 2011-2015 pomoc w wysokości l 680 169,8 zł edb. 

Przy czym, biorąc pod uwagę okres obowiązywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002 
tj . do 31 gmdnia 2010, oraz stanowisko KE, iż nie może w chwili obecnej dokonać oceny pomocy 
której władze polskie zamierzają udzielać w latach 2010-2015, konieczne będzie dokonanie stoso
wanej notyfikacji w czasie i na zasadach wskazanych wcześniej przez KE. 

PODSUMOWANIE 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej węgiel kamienny odgrywał dominującą rolę w pokrywa
niu potrzeb energetycznych większości krajów europejskich. W omawianych w niniejszym artyku
le, krajach będących jednymi z większych producentów węgla w UE, był on traktowany jako suro
wiec strategiczny, wywierający znaczny wpływ na rozwój gospodarczy produkujących tych kra
jów. Z uwagi jednak na rosnące koszty jego wydobycia, wynikające głównie z pogarszających się 
warunków górniczo- geologicznych, przy równoczesnym okresowym spadku światowych cen 
ropy naftowej i gazu ziemnego, państwa te zmuszone były skorygować długofalowe założenia swej 
polityki paliwowo- energetycznej. Istotny wpływ na to miały również nadzieje związane z rozwo
jem energetyki jądrowej. Efektem tych zjawisk było sukcesywne zmniejszanie się popytu nawę
giel na rzecz innych nośników energii, przy równoczesnym intensywnym rozwoju energetyki jądro
wej. Sytuacja taka wymusiła konieczność podjęcia środków w celu restrukturyzacji tej branży. 

W każdym kraju, będącym producentem tego surowca, rządy krajowe stosowały nieco różną 
politykę. Przebieg procesu restrukturyzacji był kształtowany przez takie czynniki, jak: tempo jej 
realizacji, dostępność alternatywnych możliwości zatrudnienia na terenach górniczych dotkniętych 
restrukturyzacją, zmieniający się krajowy popyt na węgiel, dostępność dotacji dla sektora węglo
wego. 

Doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które w okresie powojennym przeprowadziły bądź 
prowadzą restmkturyzację górnictwa węgla kamiennego, pozwalają na wyciągnięcie następujących, 
generalnych wniosków: 

1. Restrukturyzacja przemysłu węglowego wymaga znacznych nakładów finansowych, zabez
pieczanych przez budżet państwa. 

2. Programy restmkturyzacyjne nawiązują do strategicznych, dh1gofalowych założeń polityki 
energetycznej państwa, przy przestrzeganiu fundamentalnej zasady bezpieczeństwa energe
tycznego danego kraju. 
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W związku z faktem iż, aktualnie węgiel, w swoich różnych postaciach od węgla brunatnego do 
kamiennego, jest obecnie najważniejszym, rodzimym źródłem energii w UE, Uego udział w ogól
nej konsumpcji energii stanowi II% i około 20% w produkcji energii elektrycznej), wydaje się, iż 
koniecznym jest utrzymanie możliwości stosowania pomocy pm'lstwa dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego, tym samym umożliwiając stosowanie Rozporządzenia Rady (WE) 1407/2002 w spra
wie pomocy państwa dla przemysłu węglowego po 31.12 .2010. Wówczas, pal'lstwa członkowskie 
mogłyby w dalszym ciągu udzielać pomocy na inwestycje i pomoc operacyjną utrzymując zasadę 
degresywności stosowania pomocy publicznej. Ten scenariusz byłby kontynuacją obecnej praktyki 
stosowanej przez państwa UE, które produkują nadal węgiel kamienny. 

Jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, 
które jest celem priorytetowym w polityce UE. Ograniczone zasoby nośników energetycznych 
Unii Europejskiej, takich jak ropa naftowa czy gaz oraz węgiel kamienny i brunatny (żywotność 
dwóch pierwszych nośników energii oceniana jest na ok. 25 lat, natomiast węgla przy obecnym 
stanie rozpoznania zasobów na ok. l 00 lat) pozwalają żywić nadzieję, że węgiel utrzyma swoją 
rolę na rynku energetycznym Unii Europejskiej. 

Uwzględniając fakt, iż Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Euro
pejskiej (produkcja węgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym 
w przypadku węgla energetycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%), przy 
czym energetyka w 93 % oparta jest na węglu, koniecznym jest utrzymanie odpowiedniego pozio
mu kosztów z jednoczesnym zdecydowanym zwiększeniem poziomu inwestowania. 
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Selected Issues o f Restmcturing Proces s o f Har d Co al Industry 
in German, United Kingdom and Poland 

ABSTRACT: The restructuring processes within German's, UK's and Poland's hard coal industry 
have been discussed in the article. The primary issues of the processes i. e.: production, employ
ment and state aid, have been also presented. The hard coal industry's restructuring processes 
in selected countries o f Western Europe resulted from a strategie and lon g term prograros o f fu e! 
and energy policy with spccial considcration on cohesion and comprehensiveness of conducting 
activity within the hard coal industry's restructuring process. However, in Poland the restructuring 
of hard coal industry have been realized as a consequence of the both policy transformation 
and deep changes of Polish economy. The common feature of the all discussed restructuring proc
esses conducted within the hard coal producing countries, is the necessity of state's funds preserva
tion aiming at to support the hard coal sector's restructuring. 
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Szko/a Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Zastosowanie technik eksploatacji odkrywkowej 
w podziemnej eksploatacji łupków dachówkowych 
na przykładzie kopalni "A Fraguifia" w Hiszpanii 

Andrzej Chmiela, Krzysztof Słota 
Instytut Eksploatacji Złóż, Folitechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: Hiszpaniajest największym na świecie producentem dachówki naturalnej. Eks
ploatacja jest prowadzona głównie systemami odkrywkowymi. Kopalnia "A Fragiiifia" jest kopal
nią podziemną. Metody wydobycia i wyposażenie techniczne należą do najnowocześniejszych na 
świecie. System podziemny powoduje minimalny wpływ tej eksploatacji na powierzchnię terenu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo światowe, systemy odkrywkowe i podziemne, materiały bu
dowlane 

l. WSTĘP 

W ostatnim okresie w Europie obserwuje się duże zainteresowanie dachówką naturalną, co można 
zaobserwować również w Polsce. Hiszpania jest największym producentem tej dachówki "pizana" 
na świecie. Na tym rynku działa wiele przedsiębiorstw małych i dużych. Kopalnia "A Fragiiiiia" 
należy do przedsiębiorstwa CAFERSA grupującego kopalnie wydobywające łupki dachówkowe 
"pizarra". Przedsiębiorstwo to tworzą kopalnie: "Cabanas", "Ardemouro", "A Camiiia", "Rozadais", 
"Valdemiguel" i "A Fragiiiiia". Wszystkie, oprócz "A Fragiiiiia", są kopalniami odkrywkowymi. 
Produktem finalnym CAFERSA są płytki kamienne służące jako dachówki, kafelki ścienne i po
dłogowe, blaty, parapety itp. Sama kopalnia specjalizuje się w produkcji dachówek naturalnych. 
Produkuje na rynek krajowy, a przede wszystkim 90% na eksport do Niemiec, Francji, Belgii, Ho
landii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a ostatnio również do Polski. Ze względu na bar
dzo dużą chłonność rynków szczególnie zagranicznych kopalnia przynosi znaczne zyski, dzięki cze
mu można zastosować tu najnowocześniejsze rozwiązania mechanizacyjne, niemniej ostatnia faza 
produkcji dachówek, rozbijanie klocków skalnych na poszczególne dachówki, ich selekcja i pako
wanie odbywa się ręcznie. 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 

Kopalnia znajduje się na południowym wschodzie Galicji (północna Hiszpania) w prowincji Oren
se, w zagłębiu Valdeonas. Na powierzchni w obrębie kopalni znajduje się miejscowość Riodolas. 
Kopalnia znajduje się na wysokości około 800 m n.p.m. Geologicznie złoże to jest typowym zło
żem łupków dachówkowych odsłoniętych przez sieć dopływów rzeki Sil. Złoże należy do złóż Astu
riańsko-Zachodnio-Leoneskich masywu Hesperyjskiego. 
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Kopalnia rozpoczęła eksploatację odkrywkową fałdów łupków dachówkowych o maksymalnej 
grubości 70 m już w latach siedemdziesiątych. Późniejsze badania geologiczne (1993 r.) wykazały 
istnienie podobnych fałdów o bardzo dobrej jakości skały, niemniej ich głębokość zalegania unie
możliwiała eksploatację odkrywkową ze względu na zbyt wysokie koszt zdejmowania nadkładu 
oraz pewne problemy z wykupem gruntów. Z tych powodów zdecydowano się na eksploatację pod
ziemną. Obecnie eksploatowany fałd ma około 90 m grubości, 60-90 m szerokości, około 650 m 
długości i znajduje się na głębokości 90-270 m. 

Łupki dachówkowe są skałą nieprzepuszczalną i należy się liczyć z dopływami wody jedynie 
w rejonach uskoków i lokalnych stref spękań. Mimo, że eksploatacja jest prowadzona około 70 m 
pod korytem rzeki z kopalni pompuje się jedynie około 45 m3 na godzinę. W tej ilości jest około 
25 m3 wody czystej dostarczanej z powierzchni do chłodzenia maszyn dołowych. Koszty wydoby
cia są powiększone o podwójny koszt instalacji wodnej. Jeden system służy do dostarczania wody 
a drugi do jej odpompowywania. Do odpompowywania wody na odległość 850 m i różnicy pozio
mów około I 50 m służy trójstopniowy system odwadniania i rurociąg o średnicy 11 O mm z ciśnie
niem l O atm. W miejscach lokalnego gromadzenia się wody instaluje się pompy pomocnicze. Jak 
widać zagrożenie wodne praktycznie w kopalni nie istnieje. 

Drugim istotnym zagrożeniem w kopalni jest zagrożenie odspajającymi się kawałkami skały, co 
przy wysokości komór dochodzącej do 70 m jest pewnym problemem. 

Ostatnim istotnym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo urazów wynikających z ruchu maszyn 
dołowych , główn ie ciężarówek odstawy. 

Dla zapewnienia wentylacji wykonano szybik na końcu komory O. Szybik ma długość 150 m 
i średnicę 1800 mm. Zastosowano wentylację ssącą. Przyjmuje się, że minimalna ilość powietrza 
w kopalni wynosi 40 litrów na osobę na sekundę . 

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 

W kopalni wykorzystuje się typowe wyposażenie techniczne stosowane w górnictwie odkrywko
wym, ale eksploatacja podziemna wymaga dodatkowego stosowania maszyn do drążenia wyrobisk 
chodnikowych. 

Do robót przygotowawczych i udostępniających w kopalni stosuje się: 
- wozy wiertnicze, 
- pneumatyczne ładowarki MW, 
- koparki, 
- samobieżne młoty udarowe, 
- wiertnice, 
- kotwiarki rotacyjne, 
- pompy cementowe, 
- naciągarki kotwi linowych, 

torkretownice, 
- pompy do wtłaczania betonu, 
- zwyżki . 

W robotach eksploatacyjnych stosuje się: 
- maszyny do cięcia lina diamentową, 
- wrębiarki , 

- wiertnice, 
- koparki czerpakowe, 

samobieżne pneumatyczne młoty udarowe, 
- ładowarki, 

- ciężarówki odstawcze, 
- zwyżki. 
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4. TECHNOLOGIA WYDOBYCIA 

4.1. Roboty udostępniające i przygotowawcze 

Roboty udostępniające polegały na wykonaniu sztolni dostępowej (Acceso Sur) i sztolni serwiso
wej (Acceso Norte). Roboty udostępniające i przygotowawcze są prowadzone robotami strzało
wymi gdyż łupki mają wytrzymałość około 105 MPa i stosowanie kombajnów chodnikowych by
łoby bardzo utrudnione. 

Sztolnie udostępniające mają wymiary 5x5 m z poszerzeniami wymiarach 20x8 m dla umożli
wienia wymijania się pojazdów. Komory ze sztolnią są połączone wyrobiskami spiralnymi o na
chyleniu 17%. 

Roboty przygotowawcze polegają na wykonaniu chodników na całej długości komory przy jej 
stropie, a następnie chodniki te poszerzane są do pełnej szerokośc i komory. Obudowa tymczasowa 
to obudowa kotwiową z kotwi krótkich (4 m) i późniejszym torkretowaniu. Następnie wykonuje się 
obudowę ostateczną z kotwi linowych długich (12 i 16 m) i ponowne się torkretuje. 

+ ł 

Prlmer niebo 

~ = ~----------~ ----

Rys. l. Poszerzanie chodnika do pełnej szerokości komory 
Figure l. Spreading of a gallery to thll width o f a chamber 
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Ocenia się, że każdy cykl urabiania w robotach udostępniających i przygotowawczych wynosi 
3,2 m na dobę , co daje postęp miesięczny 110m. 

Zabezpieczenie stropu wykonuje się siecią kotwi linowych długości 12 m i o wytrzymałości 
50 ton, zabudowanych co 2 m. Sieć kotwi dh1gich jest powiązana z siecią kotwi krótkich ( 4 m). Prze
strzeń pomiędzy kotwiami zabezpieczona jest siatką stalową wzmocnioną betonem torkretowym 
o grubości 10-15 cm. Dodatkowo jest konieczne zabudowanie po 2 pary kotw i linowych o długo

ści 16 m po każdej stronie chodnika centralnego w komorze. 
Dla wszystkich kopalń i wyrobisk podziemnych, w których stosuje się urabianie techniką strzel

niczą wymagane jest zastosowanie wentylacji lutniowej . Wymagane jest jej zastosowanie w wyro
biskach poziomych i prowadzonych po wzniosie, gdy drogość wyrobiska przekracza 6 m, a w wy
robiskach prowadzonych po upadzie od drogości 4 m. 

4.2. Eksploatacja 

W odróżnieniu od eksploatacji bardziej konwencjonalnych (węgiel, metale itp.) w eksploatacji łup

ków dachówkowych jest konieczne wydobycie skały w dużych blokach. Z tego powodu konieczne 
jest zabezpieczenie przestrzeni niezbędnej dla wygodnego operowania maszynami o odpowiednio 
dużych rozmiarach, niemniej działających dużą precyzją. Prace eksploatacyjne mają za zadanie wy
dobycie bloków h1pku, które zostaną następnie poddane na powierzchni dalszym procesom produk
cyjnym dachówki. W samych komorach dla ochrony skały przed spękaniem roboty strzałowe ogra
nicza się do niezbędnego minimum. 

Fas e 1 o 

Caroara 3 

Rys. 2. Schemat kopalni "A Fraguifia" 
Figure 2. Scheme o f "A Fraguifia" Mine 

Caroara 2 

Acceso Sur 

Sposób eksploatacji jest bardzo prosty- system filarowo-komorowy. Zdecydowano się nako
mory poprzeczne do fałdu, a równoległe do skarpy kamieniołomu na powierzchni. W kopalni zapro
jektowano 5 równoległych komór (Camara O, l, 2, 3, 4) połączonych dwoma sztolniami dostępo-
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wymi (Acceso Norte i Acceso Sur) dającymi po 2 wejścia do każdej komory. W chwili obecnej 
w kopalni prowadzone są prace w sztolni serwisowej dla komór 2, 3 i 4 (Acceso Norte), komora O 
jest w trakcie podsadzania (wypełniana skałą odpadową), prowadzi się eksploatację w komorze l, 
a w komorach 2, 3 i 4 prowadzone są roboty przygotowawcze. Badania geotechniczne wykazały , 

że maksymalne rozmiary komór mogą wynosić 30x70 m. Każda komora o wymiarach 28x60xl20 = 
=201 600 m3 może być eksploatowana przy założonym przez kopalnię wydobyciu 600 t produktu 
finalnego przez okres około 3 lat. 

l 0Rebaje 

Rys. 3. Wykonywanie zjazdów do banków eksploatacyjnych 
Figure 3. Preparation ofthe rampsto the exploitation banks 

Cykl wykonywania komór obejmuje: 
- wiercenie otworów i roboty strzałowe; 

ładowanie urobku; 
- obudowę; 

- prace dodatkowe (przebudowę instalacji). 
Roboty eksploatacyjne poprzedza wykonanie zjazdów i odsłonięcie drugiej płaszczyzny odsło

nięcia pierwszego banku. Mając osłonięte 2 płaszczyzny banku przystępuje się do wycinania bloku 
wzdłuż komory przy pomocy liny diamentowej, a w poprzek i wzdłuż ociosów przy pomocy wrę
biarki. Po wycięciu wszystkich bloków w banku w podobny sposób udostępnia się kolejny bank. 
Nie wykonuje się cięcia poziomego gdyż jest ono zbyt długotrwałe a odspajanie poszczególnych 
fragmentów skały odbywa się z zgodnie z uławiceniem młotami udarowymi, koparkami lub łado
warkami. 
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Rys. 4. Banki eksploatacyjne w komorze 
Figure 4. Exploitation banks in the chamber 
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Rys. 5. Wycinanie banków 
Figure 5. Cutting-out ofthe banks 

512 



Badania geotechnicme wykazały, że dla uzyskania stabilności komór należy uzyskać samonośny 
kształt stropu (zbliżony do kołowego) i proste pionowe ociosy. Końcowe wymiary komór są nastę
pujące: wysokość 50-70 m, w zależności od lokalnej grubości fałdu, szerokość 25-30 m i długość 
120 m. Wloty do komór są zabezpieczone stropem o kształcie samonośnym (zbliżonym do koło
wego) o wymiarach 25x5 m. 

Na każdy metr bieżący stropu, czyli na powierzchnię około 30 m2 należy zabudować po 9 kot
wi linowych długości 12m, 4 kotwie linowe o długości 16m, 12 kotwi stalowych o długości 4 m, 
36m2 siatki stalowej i około 3.6 m3 betonu torkretowego. 

Zabezpieczenie ociosów jest realizowane przez zabudowę kotwi linowych o długości 12 m w siat
ce 2x2 m oraz kotwi stalowych długości 6 m również w siatce 2x2 m. Siatki te są z sobą powią
zane. Na każdy metr bieżący ociosów komory (liczonych podwójnie) o wysokości 60 m zużywa się 
28 kotwi linowych o długości 12m, 28 kotwi stalowych o długości 6 m. 

W pierwszej kolejności, tak w stropie jak i w ociosach, wykonuje się kotwienie kotwiami stalo
wymi, następnie wykonuje się otwory dla kotwi linowych. W gotowe otwory wkłada się kotwie li
nowe i je cementuje. Po okresie od 24 do 48 godzin naciąga się kotwie linowe, zakłada podkładki 
i klinuje kotwie. , 

Koszt wykonania i Żabudowy l mb komory o wymiarach 25-30x60 m wynosi: 
- odsłonięcie l mb stropu komory - 2465 ; 
- zabudowanie l mb stropu komory- 3764 ; 
- zabudowa l mb ociosu komory- 7065 . 

Całkowity koszt wykonania l mb komory to 13 294 
Urabianie skały odbywa się przy pomocy koparek lub ładowarek. Maszyny te muszą z łatwoś

cią i dużą precyzją urabiać wYCięte bloki, selekcjonować je i ładować. Maszyny te muszą zbyć do
stosowane do ładowania skały odpadowej. Gdy koparka czy ładowarka nie potrafi urobić zbyt du
żego bloku skalnego, używa się samobieżnego młota pneumatycznego, który rozbija wielkie bloki 
zgodnie z ich uławiceniem. 

Do odstawy urobku stosuje się 16 samochodów ciężarowych. Wydobywają one skałę przezna
czoną do dalszej obróbki jak również i skałę odpadową. Skała odpadowa lokowana jest w wyeks
ploatowanych komorach. 

Koszt wydobycia l m3 skały z banku w komorze wynosi 23,05 , co daje 68,61 kosztu wy
dobycia jednej tony urobku finalnego z kopalni. 

W kopalni zatrudnione jest 50 osób pod ziemią i 150 osób w zakładzie przeróbczym, z czego 
40% stanowią kobiety. 

WNIOSKI 

Kopalnia "A Fragiiifia" jest pionierem i poligonem doświadczalnym w eksploatacji podziemnej łup
ków dachówkowych. Za zastosowaniem tego sposobu wydobycia przemawiało kilka przyczyn. 
Najważniejsza przyczyną była sama ekonomia. Odkryte w tym rejonie złoża łupków, bardzo dob
rej jakości są przykryte nadkładem, którego zdjęcie przewyższałoby wartość złoża. Kolejnym aspek
tem były ograniczenia ekologicme. W przypadku eksploatacji odkrywkowej najedną tonę produk
tu finalnego trzeba przenieść 99 ton skały płonej i odpadów, czyli wydajność wynosi około l%. 
Eksploatacja podziemna powoduje lO-krotnie mniejszą emisję odpadów, czyli wpływ eksploatacji 
na dewastacje powierzchni jest znacznie mniejszy, tym bardziej, że całość odpadów jest lokowana 
pod ziemią w wyeksploatowanych komorach. Kolejnym czynnikiem były kłopoty z wykupem grun
tów pod ewentualną eksploatację odkrywkową. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wydobycie od
bywa się około 70 m pod korytem rzeki. Eksploatacja odkrywkowa wymagałaby zmiany biegu tej 
rzeki, co w rejonie górzystym jest praktycznie niemożliwe. Zastosowane w kopalni rozwiązania tech
nicmo-organizacyjne pozwoliły na ekonomicmie uzasadnioną eksploatację łupków do niezbędne
go minimum ograniczając jej negatywny wpływ na środowisko. 

513 



BIBLIOGRAFIA 

[I ] Castafio M.: lnvestigación Geológica de la estructura compieta de! NPZI de Fragilifia. Campafia de son
deos 2002-2003. MA 2003. 

[2] Castafio M.: Estudio Geo1ógico-Minero de la zona sur de la concesión minera "A Fragi.iifia". MA 2001. 
[3] Comejo A.: Proyecto de explotación de! yacimiento de pizarras "A Fragi.i ifia" mediante mineria subte

minea. L. y Antón, S. E. 1995. 
[4] Gonza1ez A.: Linea en media tensión, centros de transformación e instalación electrica en baja tensión 

para extracción de pizarra en mi. JM 1996. 
[5] Hoek E., Brown E.T.: Underground Excavations in Rock. 1980. 
[6] I.G.M.E.: Pizarras de Espafia. 2001. 
[7] López J.C.: Manuał de Rocas Omamenta1es. 2000. 
[8] López J.C.: Manuał de Tune1es y Obras Subtemineas. 2003. 
[9] Marti R., J y Mayorał G.F.: Mecanica de fluidos. 1999. 

[10] P1a O.U.F.: Cursos de laboreo. 2003. 
[ 11] Sanchidrian J., Muiiiz E.: Curso de exp1osivos. 1999. 

Underground Mining ofNatural Roofing Tiles. 
Example o f "A Fraguifia" Mine in Spain 

Spain is the biggest producer ofroofing tiles all over the world. Mining is mainly performed by using 
the open pit methods. "A Fragiiiiia" is the underground mine. There are used very modem mining 
methods and technical equipment. Undergroundmining has got minimał influence on a surface. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Wpływ eksploatacji KWK "Jas-Mos" na trasę autostrady A-l 

Augustyn Holeksa, Mieczysław Lubryka, Jerzy Majchrzak, Jerzy Śliwiiiski 
KWK "Jas-Mos", Jastrzębie 

STRESZCZENIE: W latach 70. i 80., w ramach poszukiwania optymalnego przebiegu autostrady 
A-1 przez obszar województwa śląskiego, analizowane było kilka wariantów lokalizacyjnych dla ko
rytarza autostrady A-1, które przebiegały przez mocno zurbanizowany obszar aglomeracji śląskiej. 
Każdy z zaproponowanych wariantów przebiegu autostrady powoduje konflikty środowiskowe, prze
strzenne i społeczne. Wybrany do realizacj i wariant koliduje w pewnym stopniu z planowaną eks
ploatację górniczą. W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji KWK ,,Jas-Mos" na autostradę . 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, ochrona powierzchni, autostrady na terenach górniczych 

l. WSTĘP 

Autostrada A-1 o całkowitej długości 568 kilometrów, czyli europejska droga E-75 (zwana Auto
stradą Bursztynową), jest częścią Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ-Połud
nie, łączącego Skandynawię z krajami leżącymi nad Morzem Śródziemnym. Korytarz biegnący od 
Morza Bałtyckiego przez terytorium Polski, Czech aż do Austrii stanowić będzie nowoczesne po
łączenie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem i Wiedniem. Po upadku koncepcji budowy auto
strady A-3 wzdłuż zachodniej granicy kraju, ma być jedyną polską autostradą usytuowaną połud

nikowo. 
W węźle Stryków I, na północ od Łodzi, przetnie projektowaną autostradę A-2, natomiast w węź

le Sośnica na terenie Gliwic, na obszarze GOP, czynnąjuż A-4. 

1.1. Historia budowy 

Autostrada A- 1 była przewidywana do realizacji w latach 60. XX wieku jako fragment Transeu
ropejskiej Autostrady Północ-Południe (T APP). W latach 1978-1989 wybudowano pierwszy ( 17,5 
km) jej odcinek: Tuszyn-Piotrków Trybunalski. 

W latach 70. i 80" w ramach poszukiwania optymalnego przebiegu autostrady A-l przez obszar 
województwa śląskiego, analizowane było kilka wariantów lokalizacyjnych dla korytarza autostra
dy A-1, które przebiegały przez mocno zurbanizowany obszar aglomeracji śląskiej. 

Pierwszy przebieg autostrady A-1 przez województwo śląskie został wprowadzony do miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w roku 1987. 

Dla autostrady A-1 w granicach województwa śląskiego (km 399 + 760- granica państwa w Go
rzyczkach) w latach 1995-1996, opracowano trzy warianty (korytarze) przebiegu autostrady A-1: 
- Trasa zasadnicza, uzgodniona przez Wojewodę Katowickiego, Sejmik Samorządowy, organy ad

ministracji samorządowej; korytarz autostrady A-l w tym wariancie uwzględnia uwagi i suges
tie korekty trasy autostrady zgłoszone przez strony uczestniczące w procedurze oceny oddziały
wania na środowisko; 
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- Wariant I zgodny z decyzją Centralnego Urzędu Planowania nr 25/87; 
Wariant II alternatywny do wariantu "trasy zasadniczej" i wariantu I. 

Rys. l. Przebieg autostrady A-l 
Figure l. Course ofthe highway A-l 

Analizowano wariant budowy autostrady A-1, uwzględniającego interesy przemysłu górnicze
go. W związku z tym wniosek o udzielenie wskazania lokalizacyjnego rozszerzono o nowy wariant 
przebiegu autostrady A-l przez województwo śląskie . Dokumentację uzupełniono także o szczegó
łową analizę opracowanych wariantów (korytarzy) autostrady A-l w przebiegu przez wojewódz
two katowickie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że każdy z zaproponowanych wariantów prze
biegu autostrady powoduje konflikty środowiskowe, przestrzenne i społeczne. 

W tym kontekście, z punktu widzenia naruszenia interesów społecznych najbardziej kolizyjnym 
wydawało się prowadzenie autostrady według wariantu górniczego, wariantu I i wariantu II. 

W wariancie I trasa autostrady powodowała konieczność likwidacji osiedli mieszkaniowych 
o wysokiej zabudowie, zerwanie istniejących więzi przestrzennych, wprowadzenie do obszam inten
sywnie zurbanizowanego sieci dróg. Stąd też, zdaniem autorów projektu, realizacja trasy według 
wariantu I powodowałaby największe konflikty środowiskowo-przestrzenne. Z punktu widzenia in
teresów środowiskowych, społecznych i zdrowia ludzi, wariant ten nie powinien być realizowany. 

Wariant II autostrady zlokalizowany został w niekorzystnych warunkach geologiczno-inżynier
skich, hydrogeologicznych i powodując zagrożenie dla istniejących wartości przyrodniczo-krajobra
zowych. Prowadzenie autostrady według tego wariantu byłoby kosztowne z punktu widzenia pro
jektowania zabezpieczeń autostrady wobec niekorzystnych warunków geologiczno-inżynierskich, 
a także hydrogeologicznych. Z tych powodów zrezygnowano z prowadzenia autostrady według wa
riantu II. 

Budowa autostrady według wariantu górniczego powodowałaby utratę wartościowych zasobów 
środowiska (gleby chronione wysokich klas oraz obszary przyrodniczo-krajobrazowe o istotnych 
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wartościach przyrodniczych). Realizacja autostrady według tego wariantu powodowałaby nieodwra
calne straty w środowisku, likwidację cennych obszarów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych. 

1.2. Wybór wariantu przebiegu autostrady 

Oceniono, że najmniejsze kolizje środowiskowo-przestrzenne jak i społeczne powodować będzie lo
kalizacja autostrady A-1 według wariantu zasadniczego. W związku z tym ta lokalizacja jako naj
mniej konfliktowa, wskazana zostałajako lokalizacja autostrady A-1 w województwie śląskim omi
jając w możliwie największym stopniu większe skupiska zabudowań, jednak kolidując w większym 
stopniu z planowaną eksploatację górniczą. 

W Decyzjach Lokalizacyjnych dla autostrady A-l wydanych przez Wojewodę Śląskiego w dniu 
3 kwietnia 2003 roku, w sposób jednoznaczny zapisano ochronę pasa autostrady przed wpływem 
negatywnej działalności zakładów górniczych, poprzez: zabezpieczenie obiektów drogowych przed 
skutkami szkód górniczych i dotrzymanie II kategorii wpływów eksploatacji zabezpieczenie obiek
tów mostowych na wpływ III kategorii szkód górniczych. 

Trasa autostrady w znaczącej części, przebiega przez tereny zdegradowane działalnością zakła
dów górniczych, na odcinku Świerklany-Gorzyczki trasa przebiega przez tereny narażone na nega
tywny wpływ eksploatacji kopalń KWK "Borynia" i KWK ,,Jas-Mos" zrzeszonych w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej S.A. 

W celu uwzględnienia w rozwiązaniach technicznych skutków prowadzonej eksploatacji, dla 
projektu autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki, na etapie wykonania materiałów do Decyzji 
lokalizacyjnej zespół pana prof. zw. dr hab. inż. Bernarda Drzęźli wykonał Wstępną Ekspertyzę gór
niczo-geologiczną dla potrzeb projektu wstępnego. W Ekspertyzie określone zostały wstępne infor
macje o obszarze objętym wpływami eksploatacyjnymi zakładów górniczych i spodziewanych kie
mnkach frontów eksploatacji. 

Na etapie projektu budowlanego na zlecenie biur opracowujących projekty techniczne dla od
cinków Sośnica-Bełk - KBDiM TRANSPROJEKT i Świerklany-Gorzyczki - COMPLEX-PRO
JEKT zostały opracowane Ekspertyzy górniczo-geologiczne, utrzymujące przewidziane w materia
łach do Decyzji lokalizacyjnej kategorie wpływów eksploatacji górniczej. Opracowania wykonane 
również przez zespół pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Bernarda Drzęźli, zawierają uszcze
gółowienie warunków górniczych i plany eksploatacji kopalń na obszarach bezpośrednio związa
nych z trasą autostrady A-1. Dodatkowo zawierają opis profilaktyki górniczej, dzięki której ograni
czone zostaną wpływy eksploatacji na powierzchnię terenu. 

Na obszarach wskazanych w Ekspertyzie, wszystkie projektowane elementy trasy i infrastruk
tury technicznej zostały zabezpieczone na szkody górnicze przy zachowaniu kategorii wskazanych 
w Decyzji. 

Wnioski zawarte w Ekspertyzach przydatne w procesie realizacji autostrady są następujące. 
Profilaktyka górnicza polega na: 

- całkowitej rezygnacji z niektórych ścian położonych bezpośrednio pod autostradą; 
- zmianach w harmonogramach wybierania złoża dla przeciwdziałania sumowaniu się nieskorzyst-

nych wpływów eksploatacji ; 
- niewielkim przesunięciu w czasie eksploatacji poszczególnych ścian; 
- skróceniu wybiegu projektowanych ścian. 

Dla odcinka Świerklany-Gorzyczki : 
przewidywana intensywność drgań przypowierzchniowej warstwy górotworu została określona 
na a < 120 mm/m2

; 

- w ocenie Ekspertów w rejonach projektowanej docelowej eksploatacji nie wystąpią deformacje 
nieciągłe typu liniowego lub deformacje pośrednie typu zafałdowań i wypiętrzeń; 

- w rejonie autostrady nie przewiduje się powstania zapadlisk po kopalnianych, a co za tym idzie, 
nowych zalewisk i terenów podtapianych. 
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2. EKSPLOATACJA GÓRNICZA W REJONIE PLANOWANEJ AUTOSTRADY A-l 

2.1. Dokonana eksploatacja górnicza w rejonie planowanej autostrady 

W rejonie planowanej autostrady A-l KWK ,,Jas-Mos" prowadziła w przeszłości eksploatację wy
łącznie po jej wschodniej stronie. Jedynie wybrana w 2005 roku niewielka ściana 20 w pokładzie 
510/1 w nieznacznym zakresie była wybierana bezpośrednio pod terenem przyszłej autostrady . 

Do 2008 roku eksploatacją w rejonie autostrady zostały objęte następujące pokłady: 404/2, 405/llg, 
405/3 , 40611, 406/3, 406/4, 407/1-2, 409/1-2, 409/3, 415/1-2, 415/lwd, 41511 -2, 415/3-4, 416/3, 
41711' 41711-2, 50211, 50511, 505/lld i 510/1. 

Wzdhtż odcinka autostrady A-l, na którym występują obecnie i są prognozowane wpływy eks
ploatacji KWK ,,Jas-Mos", jest zastabilizowanych 17 punktów wysokościowych. W większości są 
one położone po wschodniej stronie projektowanych jezdni w pasie autostrady, jednakże cztery pun
kty znajdują się po ich zachodniej stronie a cztery w koronie autostrady. Na punktach tych wyko
nywane są okresowe pomiary niwelacyjne od października 2004 roku. Dotychczas przeprowadzo
no 5 cykli takich pomiarów, przy czym pomiar ostatni został wykonany w maju 2007 roku. 

Wynika z nich, że obniżenia terenu w rejonie autostrady spowodowane eksploatacją dokonaną 
do 2007 roku są niewielkie. Ich maksymalne wartości wynoszące około 0,25 m w osi zaprojekto
wanej autostrady i około 0,3 m przy wschodniej granicy jej pasa wystąpiły w rejon ie km 554.700. 

2.2 . Flanowana eksploatacja górnicza w rejonie autostrady 
dla okresu planu ruchu na lata 2008-20 l O 

Prognozę wpływów na rejon zaprojektowanej autostrady A-l wykonano dla okresu czasowego 
obejmującego eksploatację KWK ,,Jas-Mos" aktualnie prowadzoną i ujętą w planie ruchu na lata 
2008-2010. 

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

1 

l 
l 

Rys. 2. Położenie krawędzi planowanej eksploatacji ujętej w prognozie 
Figure 2. Position o f edge planned exploitation in the forecast 

518 

·····----------·------ ·-----·-··\ 
r-·-·2:;·-----i 1 

l 50 5/2 ! ! 
i 



Rozszerzenie czasokresu prognozy o półroczny okres poprzedzający plan ruchu pozwoliło uwz
ględnić niewielkie opóźnienie w ujawnianiu się wpływów eksploatacji, a przede wszystkim ująć ca
łość wpływów ściany 29 w pokładzie 505/2 położonej najbliżej autostrady. Takie rozszerzenie okre
su obliczeniowego wynika również z przyjętej na kopalni praktyki wykonywania prognoz wpły
wów eksploatacji dla planów ruchu. 

W przeprowadzonych obliczeniach prognostycznych dla rejonu autostrady A-1 ujęto eksploa
tację górniczą następujących zawałowych ścian KWK "Jas-Mos": ściany 18 i 18a w pokładzie 415/ 
/1-2, ścianę 19 w pokładzie 415/1-4, ścianę 28 w pokładzie 41711-2, ściany 23, 26 i 28 w pokładzie 
502/1, ściany 22 i 23 w pokładzie 503/1, ścianę 53 w pokładzie 505/1, ściany 29 i 30 w pokładzie 
505/2, ścianę 20b w pokładzie 510/1 oraz ściany 10, 11 i 12 w pokładzie 510/2łd. Ściany usytuo
wane najbliżej autostrady będą eksploatowane w kierunku od autostrady z północnego zachodu na 
południowy wschód. 

Na koniec okresu obliczeniowego nie zostanie zakończona eksploatacja następujących ścian 
(w nawiasach podano projektowany wybieg tych ścian w dniu 31.12.20 l O roku oraz wybieg cał
kowity): ściany 19 w pokładzie 415/1-4 (60 m i 429 m), ściany 28 w pokładzie 41711-2 (600 m 
i 1202 m) , ściany 40 w pokładzie 50511 (365m i 611 m), ściany 30 w pokładzie 505/2 (370m 
i 765 m) oraz ściany 12 w pokładzie 510/2łd (135m i 472 m). Jedynie ściana 30 w pokładzie 505/2 
jest usytuowana w pobliżu autostrady, w odległości około330m od jej osi, jednakże jej część od 
strony autostrady zostanie wyeksploatowana do 31.12.20 l O roku, a zatem dalsza eksploatacja tej 
ściany będzie już miała niewielki wpływ na rejon autostrady. 

Krawędzie tej eksploatacji pokazano na rysunku 2. 
Ocenę wpływu eksploatacji KWK ,,Jas-Mos" na rejon autostrady A-l wykonano programami 

EDBJ (EDBJl i EDBJ2) opracowanymi w Instytucie Eksploatacji Złóż Folitechniki Śląskiej. Pro
gramy te wykonują obliczenia zgodnie z czasoprzestrzennym wariantem teorii W. Budryka-S. Kno
thego lub według wzorów zaproponowanych przez J. Białka stanowiących modyfikację tej teorii, 
która umożliwia uwzględnienie w prognozie efektu obrzeża eksploatacyjnego i tzw. dalekich wpły
wów. 

W wyniku wykonanych obliczeń prognostycznych otrzymano warstwicowe mapy deformacji 
przedstawiające rozkłady na powierzchni terenu podstawowych wskaźników deformacji, mianowi
cie: obniżeń terenu, zmian nachyleń terenu oraz kategorii odkształceń poziomych terenu, ekstrema
nych w czasie, które przedstawione kolejno na rysunkach 3, 4 i 5. 

Rys. 3. Prognozowane obniżenia terenu 
Figure 3. Forecasted decline ofthe ground 
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Rys. 4. Prognozowane nachylenia terenu 
Figure 4. Forecasted !ower ofthe ground 

Rys. 5. Prognozowane kategorie odkształceń 
Figure 5. Forecasted categories of deformations 

Zasięg wpływów na rejon osi autostrady przekraczający O kategorię ma eksploatacja następu
jących ścian: 29 w pokładzie 505/2, 30 w pokładzie 505/2, l O i 11 w pokładzie 51 0/2łd, 20b w po
kładzie 510/ l. 

Wschodnia część pasa własności autostrady znajdzie się dodatkowo na granicy wpływów ścian: 
26 w pokładzie 50211 i 28 w pokładzie 502/1. 

Eksploatacja pozostałych ścian nie wywoła żadnych deformacji w rejonie pasa własności au
tostrady A-1, bądź spowoduje deformacje o wartościach mniejszych od wartości granicznej Oka
tegorii, czyli mieszczące się w granicach dokładności pomiarów geodezyjnych. 
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3. WPŁ YW WSTRZĄSÓW NA AUTOSTRADĘ 

Pod kierunkiem prof. J. Białka wykonano prognozę maksymalnych amplitud przyspieszeń drgań 
gruntu generowanych potencjalnymi wstrząsami towarzyszącymi projektowanej eksploatacji ściany 
29 w pokładzie 505/2. 

W prognozie tej założono znacznie większy margines bezpieczeństwa niż w przypadku wcześ
niejszej prognozy prof. B. Cianciary, dlatego też wyznaczone prognozowane maksymalne energie 
wstrząsów i maksymalne amplitudy przyspieszeń drgań gruntu indukowane tymi wstrząsami są 
większe. 

Zgodnie z tą prognozą projektowane w pokładzie 505/2 wybranie pola ściany 29 może induko
wać wstrząsy o maksymalnej energii wynoszącej 4x l 06 J. Natomiast prognozowane maksymalne 
amplitudy przyspieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami indukowanymi projektowaną eks
ploatacją górniczą nie powinny przekroczyć wartości 250 mrn/s2

. 

Drgania o maksymalnych prognozowanych parametrach, niezależnie od czasu ich trwania moż
na zaliczyć do I stopnia intensywności zgodnie ze skalą GSI-GZW-ROW-A. 

Drgania mieszczące się w granicach I stopnia intensywności nie powodują uszkodzet'l w budyn
kach. Są one również nieszkodliwe dla obiektów infrastruktury technicznej, w tym dla autostrady 
i związanych z nią obiektów mostowych. Mogą natomiast być silnie odczuwalne przez ludzi i wzbu
dzać ich niekorzystne reakcje. 

UW AGI I WNIOSKI 

l. KWK "Jas-Mos" w rejonie planowanej autostrady A-1 prowadziła w przeszłości eksploatację 
wyłącznie po jej wschodniej stronie. Jedynie wybrana w 2005 roku niewielka ściana 20 w po
kładzie 510/1 w nieznacznym zakresie była wybierana bezpośrednio pod terenem przyszłej auto
strady. Wpływy tej ściany ujawniły się już całkowicie. 

2. Wykonana reprognoza dla całej eksploatacji dokonanej pozwala stwierdzić, że wpływy te były 
małe. Maksymalne obniżenia w osi planowanej autostrady A-1 do końca 2007 roku wyniosły 
około 0,7 m i wystąpiły w km 554 + 700, zaś w rejonie wschodniej granicy pasa własności auto
strady osiągnęły 1 ,O m. 

3. Kopalnia "Jas-Mos" zamierza w okresie planu ruchu na lata 2008-201 O prowadzić eksploatację 
górniczą w rejonie zaprojektowanej autostrady A-l. Wpływy eksploatacji niektórych ścian uję
tych w tym planie wystąpią w rejonie autostrady. 

4. Prognozę wpływów eksploatacji z okresu 1.07.2007-31.12.2010 roku wykonano programami 
serii EDBJ przy zastosowaniu wzorów teorii W. Budryka-S. Knothego, z rozszerzeniami tych 
wzorów zaproponowanymi przez J. Białka. 

5. Zgodnie z wykonanąprognozą eksploatacja projektowana wywoła następujące deformacje w osi 
autostrady A-1: 
- obniżenia przekraczające 0,02 m obejmą odcinek autostrady od około km 553 + 200 do oko

ło km 555 + 350, a ich lokalnie maksymalne wartości wynoszące około 0,35 m i 0,31 m wy
stąpią odpowiednio na odcinku od około km 553 + 900 do około km 553.950 i około km 
554 + 450; 

- wypadkowe zmiany nachyleń przekraczające 0,5 mm/m obejmą odcinek autostrady od oko
ło km 553 + 460 do około km 555 + 050, a ich lokalnie maksymalne wartości wynoszące 
około 1,90 mm/m i 1,74 mm/m (I kategoria) wystąpią odpowiednio około km 553 + 950 
i około km 554 + 450; 

- odkształcenia poziome główne, ekstremalne w czasie, przekraczające 0,3 mm/m obejmą od
cinek autostrady od około km 553 + 280 do około km 555 + 250, a ich maksymalne warto
ści przekraczające 1,5 mm/m i osiągające maksymalnie 1,70 mm/m (wartość nieznacznie więk-
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sza od dolnej granicy przedziału II kategorii) wystąpią na odcinku od około km 553 + 9 10 
do około km 554 + 140. 

6. Deformacje w granicach pasa własności autostrady A-1 , jakie powstaną w wyniku eksploatacji 
uwzględnionej w prognozie wpływów dla okresu planu ruchu na lata 2008-20 l O będą się mieś
cić maksymalnie w I kategorii zmian nachyleń i dolnej połowie II kategori i odkształceń pozio
mych. 

7. Prognozowane na lata 2008-2010 wpływy KWK "Jas-Mos" na autostradę A-l są niewielkie. 
Dla okresu budowy autostrady tak niewielkie deformacje nie mają praktycznie żadnego znacze
nia nie tylko dla prowadzonych robót budowlanych, ale również dla trwałości wybudowanych 
konstrukcji (dotyczy to również obiektów mostowych) . Odkształcenia poziome jakie będą od
działywać na rejon autostrady przed położeniem jezdni nie będą się sumowały w wybudowanej 
jezdni z odkształceniami jakie ujawnią się w okresie późniejszym. 

8. Jak wynika z opracowania wykonanego przez prof. B. Cianciarę maksymalne amplitudy przys
pieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami indukowanymi projektowaną eksploatacją gór
niczą na lata 2007-20 l O nie powinny przekroczyć w rejonie autostrady wartości 120 mm/s2

. 

Natomiast zgodnie z ekspertyzą prof. J. Białka, wykonaną przy założeniu znacznie większego 
marginesu bezpieczeństwa, prognozowane wstrząsy indukowane eksploatacją ściany 29 w po
kładzie 505/2 mogą powodować drgania gruntu o amplitudach przyspieszeń do 250 mm/s2

• 

Drgania o takich przyspieszeniach mieszczą się w I stopniu intensywności zgodnie ze skalą 
GSI-GZW-ROW-A (GIG 2006). Są one nieszkodliwe dla budynków i obiektów infrastruktury 
technicznej, w tym dla autostrady i związanych z nią obiektów mostowych. 
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The Influence ofMining in KWK "Jas-Mos" on Route ofthe Highway A-l 

In the '70s and '80s ofthe last Century there was a few variants ofthe highway localization on Silesian 
Province, which is very urbanized. Each proposed variant o f this route caused environmental, spa
tial and social conflicts. Besides chosen and realized plan of the highway A-1 clash with planned 
mining operations. The paper presents how is the influence of mining in KWK "Jas-Mos" on the 
highway. 
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Litologiczne i tektoniczne czynniki wpływające na stateczność 
stropu w Zakładach Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. 
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0/ZG "Rudna", KGHM"Polska Miedź" S.A. Polkowice. e-mail:j.suchan@kghm.pl 

STRESZCZENIE: Stateczność stropu jest ważnym elementem wpływającym na przebieg eksploa
tacji górniczej, określa poziom bezpieczeństwa i ma wpływ na zagrożenie zawałem i tąpaniami. 
Nie jest tylko problemem doboru obudowy wyrobisk górniczych, ale wiąże się z wieloma działania
mi związanymi z projektowaniem i prowadzeniem robót górniczych i stanem górotwom. Autor prag
nie zwrócić uwagę na czynniki wynikające z wykształcenia skał stropowych oraz uwzględnienia 
wpływu różnego rodzaju zaangażowania tektonicznego. Artykuł proponuje uwzględnienie niektó
rych parametrów możliwych do monitorowania przez odpowiednie służby kopalniane oraz hierar
chizuje ich ważność pod względem generowanego zagrożenia. Propozycja stanowi wstępną analizę 
umożliwiającą, w przypadku dokładniejszego rozeznania, na odkreś lenie wpływu opisywanych czyn
ników na stateczność stropu w wyniku innych prac, uwzględniających wpływ opisywanych faktorów. 

SŁOWA KLUCZOWE: Geomechanika, mechanika górotworu, stateczność stropu, litologia, tektonika 

l. PODST A WOWE ZASADY WYZNACZANTA KLAS STROPU 

Wyznaczenie wartości parametrów geomechanicznych skał stropowych celem określenia ich sta
teczności w kopalniach rud miedzi KGHM "Polska Miedź" S.A. odbywa się na podstawie "In
strukcji wyznaczania parametrów geomechanicznych skał stropowych pod kątem określania klas 
stropu w kopalniach rud miedzi LGOM przy doborze obudowy kotwiowej" [l]. Specyfikację oparto 
o hierarchię wartości parametrów decydujących o stateczności stropów wyrobisk górniczych. 

W zawartej w instrukcji metodzie uwzględniono następujące parametry: 
- uławicenie stropu, 
- zagęszczenie mineralizowanych szczelin, 
- stopień zuskokowania, 

średni zrzut uskoków, 
- wytrzymałość na rozciąganie. 

Dane te uzyskuje się z obserwacji i badań rdzeni wiertniczych, oraz odsłonięć skał w wyrobis
kach górniczych. Dla dobom obudowy kotwiowej znaczenie posiada również szerokość otwarcia 
przestrzeni roboczej, uwzględniona za pomocą współczynnika korygującego oraz wytrzymałość 
na ściskanie. Uwzględnia się też wyniki endoskopowego badania stropu przy pomocy kamer kie
rowanych w otwory stropowe. 

Weryfikacji doboru obudowy kotwiowej dokonuje się dla nowo uruchamianych pól eksploata
cyjnych, przy zmianie warunków geologicznych, dla pól o zaawansowanej eksploatacji. 

W praktyce górniczej utrzymanie skał stropowych wiąże się także ze sposobem wykonywania 
wyrobisk górniczych i odpowiednim doborem furty eksploatacyjnej. W działaniach tych jest miej-
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scena wykorzystanie doświadczenia oraz obserwacji strukturalnych wykształcenia i zachowania gó
rotworu. 

2. WPŁ YW LITOLOG ICZNEGO WYKSZTAŁCENIA SKAŁ STROPOWYCH 
NA STATECZNOŚĆ STROPU WYROBISK 

2.1. Litologia skał stropowych złoża monokliny przedsudeckiej 

Złoże pelimetalicznych rud monokliny przedsudeckiej wykształcone jest w form ie pseudopokładu. 
Mineralizacja kruszcowa jest przypisana do granicy stratygraficznej dolnego i górnego permu, na
tomiast nigdzie się z nią dokładnie nie pokrywa. O kruszcowanie bilansowe przypisane jest do im
pregnacji, rozproszel'1, gniazd i pseudolaminacji goszczącej w różnego rodzaju skałach , które stano
wiły lokalną barierę geochemiczną dla migrujących roztworów. Z tego powodu poprawniej jest 
myśleć o złożujako o szeroko rozprzestrzenionej, cienkiej żyle niżjak o pokładzie. 

Ze względu na niskie parametry wytrzymałościowe piaskowców dolnego permu, przy udziale 
spoiwa ilastego w granicach 9 do 31% (średnio 21,7%), wytrzymałość na ściskanie waha się od 36 
do 47 MPa [2], strop wyrobisk górniczych prowadzony jest w skałach górnego permu, czyli cech
sztynu. Skały te stanowią spągową część serii skał ewaporatowych, na które składają się różnego 
rodzaju dolomity, a dodatkowo również zaliczany do cechsztynu, łupek miedzionośny. Dla uniknię
cia zubożenia rudy skałą płonną eksploatację prowadzi się z reguły po stropie złoża, który poza nie
licznymi wyjątkami, zlokalizowany jest również w obrębie serii węglanowej dolnego cechsztynu. 

Najniższym ogniwem tej serii jest dolomit graniczny (rys . 2.1.1 ), wykształcony jako zwykle kil
kucentymetrowa warstewka dolomitu drobnokrystalicznego (mikryt) podścielająca łupek miedzio
nośny. W obszarach wyniesionych, w obrębie strefbezłupkowych i na skłonach elewacji stropu pias
kowca, może on być wykształcony jako do 25 cm warstewka dolomitu organogenicznego lub piasz
czystego. Warstewka dolomitu granicznego nie jest rozprzestrzeniona na całej rozciągłości złoża, 

często h1pek miedzi onośny zalega bezpośrednio na stropie piaskowca. 
Zaliczany, ze względu na swoje położenie, do serii węglanowej h1pek miedzionośny jest osa

dem klastycznym, złożonym w przeważającej ilości z minerałów ilastych i pelitu kwarcowego. Ma
teriał ten może być miejscami impregnowany substancją węglanową. W zależności od spoistości łu
pek jest nazywany ilastym, bądź dolomitycznym. Rozsypliwa i wyraźnie bitumiczna odmiana łup

ka nazywana jest łupkiem smolącym . 

Ponad łupkiem, w obszarach o głębszej niż w strefach wyniesionych (elewacjach) sedymentta
cji, występuje warstewka o przeciętnej miąższości od l O do 30 cm, rzadko 40 cm dolomitu ilastego. 
Warstewka ta nie występuje w rejonach wyniesionych, to jest skłonów i osi elewacji. Jest to do
lomit ilasty, barwy czarnej, o dużym udziale substancji ilastej. 

W rejonach przejściowych pomiędzy strefami przegłębionymi a wyniesionymi (elewacjami) wy
stępuje do 30 cm miąższości warstwa dolomitu jasnoszarego. 

W rejonach głębszej sedymentacji, ponad dolomitem ilastym oraz dolomitem jasnoszarym, o ile 
występuje, umiejscowiona jest warstwa dolomitu smugowanego. Jest to zwykle od 0,4 m do l ,O m 
miąższości ławica dolomitu ciemnoszarego, laminowanego sporadycznie substancją ilastą. Dolomi
ty te nie posiadają podzielności płytowej , wykruszają się wzdłuż przypadkowych płaszczyzn łupli
wości (przełam muszlowy). W skrajnych przypadkach miąższość tego dolomitu może sięgać do 2,0 m, 
a sporadycznie nawet 3,0 m. 

Ponad dolomitem smugowarrym zalega dolomit wapnisty wykształcony jako dolomit drobnokrys
taliczny (mikrytowy), rzadziej średniokrystaliczny (neosparyt), o wyraźnej podzielności płytowej . 

Sporadycznie dolomit ten może posiadać strukturę gruzłowatą lub kawemistą. Dolomity te często 
impregnowane są poprzez oczka i gniazda anhydrytu, lub rzadziej gipsu. Przy dużych miąższościach 
ławic występują szwy stylolitowe i podzielność ukryta, które może objawić się pod wpływem na
prężenia. 
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d w 

d., , dolomit wapnisty [calcareous dolamitej 
d l dolomit laminowany [laminated dolomitel 
d w dolomit wapnisty [calcareous dolomitel 
d s dolomit smugowanyy [dark grey dolami te] 
d j dolomit jasnoszary [light grey dolomitel 
d i dolomit ilasty [argillaceous dolami te] 
l p łupek [shale] 
d g dolomit graniczny [boundary dolami te] 

Rys. 2.1.1. Litologia skał spągu cechsztynu 
Figure 2.1 .1. The profile oflower zechstein boundary rocks 

Rzadko opisywaną odmianą dolomitu, występującą przede wszystkim w południowo-zachod
niej i zachodniej części złoża, jest dolomit laminowany. Występuje on zwykle od 2,0 m do 3,0 m 
ponad spągiem cechsztynu w obrębie dolomitu wapnistego. Wykształcony jest jako warstwa o oko
ło 20 cm miąższości dolomitu, przeławiconego drobnymi warstewkami substancji ilastej. Często 
stanowi on pułapkę geochemiczną dla minerałów ołowiu lub miedzi a jego parametry wytrzyma
łościowe różnią się w wyraźny sposób od otaczającego go dolomitu wapnistego. 

2.2. Wplyw litologii skal stropowych na stateczność stropu wyrobisk górniczych 

Ze względu na właściwości geomechaniczne prowadzenie stropu j est możliwe po spągu warstewki 
dolomitu ilastego, po spągu warstwy dolomitu smugcwanego lub jasnoszarego, w dolomicie smu
gowanym, po spągu dolomitu wapnistego, w dolomicie wapnistym, po spągu którejś z płaszczyzn 
podzielności płytowej. 

Prowadzenie stropu po spągu warstwy dolomitu ilastego, prowadzi do wykruszania się tego do
lomitu spod kotew, możliwości odspajania się i wpadania do wyrobiska ostrokrawędzistych płyt 
o nieregularnych ksztahach. Zaraz po wykonaniu wyrobiska w ten sposób strop wygląda "wizual
nie" dobrze, odspajanie się płyt i wykruszanie dolomitu ilastego spod kotew następuje po jakimś cza
sie. W praktyce nie prowadzi się wyrobisk w ten sposób, zwykle dochodzi do tego lokalnie, w wy
niku nie odspojenia się warstwy dolomitu ilastego przy strzelaniu prowadzonego w łupku lub bez
pośrednio pod łupkiem lub przy występującym ciągłym przejściu, bez podzielności pomiędzy łup

kiem, dolomitem ilastym i dolomitem smugowanym. Dla określenia stateczności można przyjąć, że 
czynnikiem wyraźnie pogarszającym stateczność stropu jest występowanie ciągłego przejścia pomię
dzy łupkiem, dolomitem ilastym i smugcwanym lub pomiędzy dolomitem ilastym a smugowanym. 

Prowadzenie stropu w obrębie dolomitu smugcwanego prowadzi do korzystania z lokalnych 
płaszczyzn łupliwości i przełamu jako powierzchni stropu wyrobiska. Strop wyrobiska jest nierów
ny, mogą wystąpić lokalne wykruszenia. W trakcie utrzymywania wyrobiska następuje odspojenie 
od nadległej warstwy dolomitu wapnistego, oraz propagacja powstawania nieciągłości na powierz
chniach przełamu. Powodem pogarszającym stateczność stropu jest brak podzielności płytowej 
i skłonność do powstawania łupliwości wzdłuż powierzchni przełamu . Możliwymi do uwzględnie
nia czynnikami jest występowanie tego typu dolomitu w stropie wykonanych i planowanych wyro
bisk, jego miąższość oraz ciągłe przejście z niższymi ogniwami serii. Sposobem zapobiegania po
gorszeniu stanu wyrobisk jest prowadzenie wyrobiska po spągu warstwy dolomitu smugowanego, 
bądź po spągu nadległego dolomitu wapnistego, czy to ze zubożeniem złoża, czy to z zastosowa
niem strzelania selektywnego. 
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Dolomit wapnisty jest skałą najlepiej sprawdzającą się w stropie wyrobisk. Czynnikami pogar
szającymi stateczność stropu w jest występowanie w jego obrębie struktur gruzłowych i kawernis
tych oraz nieregularnych soczewek, gniazd i wypełnień gipsowych. Dodatkowym czYJmikiem, moż
liwym do oznaczenia w wyniku obserwacji rdzenia wiertniczego, jest intensywność występowania 
szwów stylolitowych jako potencjalnych powierzchni wtórnych rozwarstwień, oraz możliwość wy
stępowania niskokątowych (subhoryzontalnych) powierzchni ścinania. O ile czynnik kawernistości 
obniża stateczność stropu w stopniu znacznym, o tyle występowanie struktur gruzłowatych oraz gip
su obniża ją w dużo nmiejszym stopniu. Z kolei dopiero bardzo intensywne nagromadzenie szwów 
stylolitowych jest czynnikiem wskazującym na potencjalną możliwość powstawania w ich miejsce 
szczelin i wtórnych ławic niższego rzędu oraz możliwość przebiegu lokalnej powierzchni niskokąto
wej szczeliny tektonicznej [3]. 

Występowanie l O do 20 cm warstewki dolomitu laminowanego w obrębie warstw stropowych 
dolomitu wapnistego może wprowadzać zaburzenia stateczności stropu w przypadku zbyt małej 
miąższości warstw dolomitu wapnistego pomiędzy stropem wyrobiska a warstwą dolomitu lamino
wanego. Sposobem zapobiegania pogorszeniu się stanu wyrobisk będzie mocowanie kotew powy
żej warstwy dolomitu laminowanego, pozostawienie odpowiedniej półki pod warstwą dolomitu la
minowanego bądź prowadzenie wyrobiska po stropie tego dolomitu. 

2.3. Wpływ litologii skał ociosowych na stateczność stropu wyrobisk górniczych 

Rozcinanie partii złoża w obrębie stref występowania piaskowca o spoiwie anhydrytowym, czy 
anhydrytowo-węglanowym wiąże się ze wzrostem zagrożeń wynikających ze zdolności kumulowa
nia energii sprężystej przez tego typu piaskowce. Przy porównywalnej, w porównaniu z piaskow
cami o spoiwie anhydrytowym, wytrzymałości na ściskanie i mniejszej wytrzymałości na rozcią
ganie, warstwy stropu zasadniczego mogą ulegać nierównomiernym ugięciom, co może powodo
wać ich załamywanie i wzmożoną aktywność sejsmiczną. W obrębie takich stref mogą wystąpić trud
ności z utrzymaniem podpiętego obudową kotwową stropu bezpośredniego wyrobisk [ 4] oraz wy
łuszczanie się warstw dolomitu w sąsiedztwie filarów oporowych zbudowanych z tego typu skał . 

Czynnikiem wpływającym w znaczącym stopniu na pogorszenie stateczności stropu jest wystę
powanie skał o spoiwie anhydrytowym i spoiwie o dużym udziale anhydrytu, sposobami poprawy 
stanu wyrobisk, stosowanie rygorów profilaktyki przeciwtąpaniowej. 

3. WPŁ YW TEKTONIKI NA STATECZNOŚĆ STROPU WYROBISK 

3.1. Tektonika złoża monokliny przedsudeckiej i skal okołozłożowych 

Formowanie się monokliny przedsudeckiej związane jest z fazą laramijską. Zasadnicze założenia 
tektoniczne związane są z powstaniem bloku przedsudecki ego. Następne ruchy wiążą się z ruchami 
epejrogenicznymi związanymi z fazą alpejską, która w decydujący sposób wpłynęła na obecną rzeź
bę Sudetów. 

W daleko mniejszej skali dla formowania się obecnego ksztahu wykształcenia opisywanych 
struktur geologicznych zaznaczyła się lokalna tektonika związana z sedymentacją skał wieku perm
skiego. W trakcie formowania się dolomitów, miały miejsce ruchy mas skalnych związane z ześliz
giwaniem się części materiału, z którego powstały dolomity po skłonach elewacji. Powstałe w ten 
sposób olistolity, olistostromy oraz uskoki synsedymentacyjne mają wpływ na wykształcenie skał 
stropowych, lokalny brak laminacji, brak ciągłości i spoistości oraz powstawanie poziomo nachy
lonych szczelin. Spotykane obecnie w sąsiedztwie stref elewacyjnych stropu piaskowca uskoki syn
tektoniczne powstały w okresie, kiedy piaskowiec został całkow icie lub przynajmniej częściowo 
zlityfikowany. Świadczy o tym towarzysząca tym uskokom brekcja tektoniczna złożona z okruchów 
i ostrokrawędzistych fragmentów piaskowca. Ponieważ uskoki te powstały w wyniku lokalnych za
burzeń stateczności materiału będącego w trakcie sedymentacji, zwykle przebieg powierzchni us-
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kokowej w niedalekiej odległości od śladu na powierzchni spągu cechsztynu zmienia kierunek 
z pionowego na poziomy lub nachylony (rys. 3.1.1). Przebiegi powierzchni cięcia w przypadku ru
chów masowych mają przebieg zbliżony do eliptycznego. Lokalne alokacje materiału nie powo
dują powstania zbyt dużych zrzutów, dlatego uskoki tego typu są często lekceważone. Jednakże na
gła zmiana przebiegu powierzchni cięcia powoduje, że uskoki takie sygnalizują obecność nieciąg
łości w bezpośredniej bliskości stropu wyrobiska, które to mogą być powodem odspojeń warstw stro
powych i zawałów. 

kierunek spł~wu 
direction of movement ::.~ 

d w 

d w 
dj 7 

r\ p c 

brekcja [brecial 

d w dolomit wapnisty [calcareus dolomitel 
d j dolomit j asnoszary [light grey dolomitel 
p c Piaskowiec [sandstonel 

Rys. 3.1.1. Uskok synsedymentacyjny na skłonie elewacji stropu piaskowca 
Figure 3 .l. l. Synsedimentary dislocation at the slope o f pa1eohigh 

d w d w 

~~ 
d w d w 

;§'o 

~ ~ - ~ - t: ~ __l.iL 
p c 

.lJt 
~ l f ~ 7 p c l 

p c ~~~ l p c 
p c 

~~~ 

p c 

~ ~ 
~l~ d w dolomit wapnisty (calcareus dolomitel 

l p 

l p c 

Rys. 3.1.2. Przykłady dyslokacji poziomych obecnych w strukturach tektonicznych 
Figure 3.1.2. Examples ofhorizontal dislocation oftectonic structures 

lupek (shale) 
Piaskowiec [sandstone] 

Zasadniczy obraz tektoniki obszaru polimetalicznego złoża monokliny przedsudeckiej wiąże się 
z powstaniem stmktur monokliny, perykliny Żar oraz niecki północnosudeckiej . Wypiętrzenie blo
ku przedsudeckiego w obecnie obserwowanej formie było procesem złożonym. Świadectwem tego 
jest obraz tektoniki obserwowany w trakcie eksploatacji wyrobisk. Obok dyslokacji pionowych wy
stępują towarzyszące im dyslokacje poziome (rys. 3.1.2) i stmktury kompensacyjne (rys. 3.1.3). Stre
fom takim towarzyszą obszary o rozluźnionej wtórnie spoistości warstw, stmktury powodujące pro
jekcję naprężeń eksploatacyjnych. 
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Tensja [Tension] ;:. 
d w -------~~~ -~ -------d w 

d w 

~ ~~__.-----j 
p c 

_lQ_ 
l.!ł_ 

~ p c 
p c 

d w dolomit wapnisty [calcareus dolomitel 
l p lupek [shale] 
p c Piaskowiec [sandstone] 

Rys. 3.1.3. Schemat powstania struktury kompensującej, porwaka i zrębu tektonicznego 
Figure 3.1.3. Scheme of compensational dislocation and tectonic horst origin 

Formowaniu się monokliny towarzyszyło powstanie systemu spękań. Główny kierunek to NW-SE 
i SW-NE. Spękania te mają charakter spękań pionowych lub stromo nachylonych. Obok tego typu 
spękań, obecne są spękania nachylone pod kątami około 10° do 30°. Układ spękań względem kie
runków postępu frontów wyrobisk górniczych oraz zaburzenia występujące w pobliżu uskoków mo
gą również wpływać na stateczność stropów. 

3.2. Czynniki tektoniczne wpływające na stateczność skal stropowych wyrobisk górniczych 

Faktorem wskazującym na występowanie struktur wprowadzających z dużym prawdopodobień
stwem zaburzenia mogące wpływać na pogorszenie stateczności stropu jest występowanie przesu
nięć poziomych już zlityfikowanych skał dolomitycznych. Czynnikami powodującymi dodatkowe 
odspojenia i naprężenia są wtórne rozwarstwienia powstałe w wyniku różnie ukierunkowanych na
prężeń. Czynnikiem dodatkowo wzmacniającym tego typu zjawisko jest występowanie struktur po
grązowych na powierzchniach styku lamin. 

\ 
r::::JIIr.; pseudopoklad zlożowy[stratabaund orebody] 

--- łupek {shale) 

--- uskoki [dislocations] 

l l l 
konwergencja [converg ention] 

projekcja naprężęń l l l 
dolomity (dolomites} (direction of ProJection] .. - ra~~~e!~ak~~~s"s~~~ i~~~inia 

lJJ l 11 

l'-'-
UJ.Jill.LL.u l l 

piaskowce [sandstone\ ] l l l 
<J..iJJJ1J..LI 111111; ;m 1/Tm 

~··-<·····-< 
Rys. 3.2.1. Schemat powstawania projekcji naprężeń od strefy uskokowej w przypadku eksploatacji 
Figure 3 .2.1. Scheme o f pressure projection out o f the main dislocation 
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Czynnikami wskazującymi na występowanie tego typu zaburzeń są: 
obecność porwaków tektonicznych; 
przesunięcia śladów powierzchni uskokowych w dolomitach i piaskowcach; 

- obecność śladów łupka w piaskowcu; 
- wielkość przesunięć poziomych; 
- obecność powtórzenia sekwencji litologicznej w profilu wyrobiska; 

obecność związanych z uskokiem strefzwiększonych upadów warstw. 
Dodatkowym czynnikiem, sygnalizującym, jest występowanie w sąsiedztwie uskoku systemu spę

kań o kierunku wyraźnie odbiegającym od kierunku dominującego w całości pola eksploatacyjnego. 
Zdecydowane pogorszenie stateczności stropu jest związane ze zjawiskiem projekcji naprężeń 

spowodowanych wpływem eksploatacji (rys. 3 .2.1 ). W przypadku, gdy strop bezpośredni wyrobisk 
oparty jest o uskok główny, a z drugiej strony o strukturę kompensującą, w przypadku konwergen
cji następuje kumulacja naprężeń w strefie przyległej do struktury kompensującej. Może to być rów
nież przyczyną występowania zawałów i wstrząsów oraz tąpnięć w tej strefie. 

3.3. Czynniki tektoniczne związane z przebiegiem spękań pionowych i nachylonych 

Dla uwzględnienia innych czynników związanych ze statecznością stopu nie bez znaczenia będzie 
wprowadzenie parametru charakteryzującego przebieg osi wyrobisk górniczych w stosunku do lo
kalnego systemu spękań. Optymalny kąt prowadzenia wyrobisk górniczych w stosunku do systemu 
spękań 45° z różnych przyczyn nie jest możliwy do utrzymania. Wpływa na to zarówno układ roz
cinki prowadzonej przy pomocy wyrobisk górniczych jak i sama zmienność dominujących kierun
ków spękań. Zbliżenie jednego z dominujących kierunków spękać do osi wyrobisk będzie czynni
kiem w pewien sposób obniżającym stateczność stropu. 

Bardzo ważnym czynnikiem charakteryzującym stateczność stropu i mogącym wpływać zarów
no na bezpieczeństwo jak i na szybkość robót górniczych w danym obszarze jest występowanie prze
ciwbieżnie nachylonych spękań nachylonych. Występowanie takiego układu może sugerować istnie
nie rozległej strefy częściowo odprężonej lub skłonnej do odprężeń. Oprócz pogorszenia parame
trów wytrzymałościowych skał, może ona powodować dodatkowe ciśnienie statyczne w obszarze 
swojego występowania. 

3.4. Inne czynniki związane ze układem strukturalnym skal 

Przebieg peseudopokładu związany z wykształceniem strukturalnym powierzchni spągu cechsztyn
nu powoduje konieczność uwzględnienia całokształtu wpływu konsekwencji naśladowania prze
biegu tej struktury przez strukturę wyrobisk górniczych. Największe znaczenie przysługuje strefom 
o zwiększonych upadach. Strefy te będą związane ze strefą synkliny Paulinowa, strefą kompensacji 
uskoku Biedrzychowej ale także ze strefami wyniesień elewacji piaskowca. Prowadzenie wyrobisk 
w strefach zwiększonych upadów wiąże się z wprowadzeniem do rozkładu ciśnień składowej po
ziomej. 

4. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH DODATKOWYCH PARAMETRÓW 
MOŻLIWYCH DO UWZGLĘDNIENIA PRZY OKREŚLANIU 
STATECZNOŚCI STROPU SKAŁ STROPOWYCH 

W tabeli (ta b. 4.1.1) zestawiono proponowane do uwzględnienia dla oceny stateczności stropu skał 
stropowych parametry skał związane z litologią i zaangażowaniem tektonicznym. 

Dla poprawienia skuteczności metod określania stateczności stropu i wyznaczania parametrów 
geomechanicznych skał stropowych należy uwzględnić rzeczywiste rozprzestrzenienie jednostek 
i struktur geologicznych oraz przeanalizować sposób wykonywania wyrobisk oraz prowadzenia 
eksploatacji. 

531 



Uwzględnienie proponowanych czynników umożliwi również określenie miejsc w których obec
ność uskoków wiąże się ze znacznym pogorszeniem stateczności stropów od miejsc, gdzie wpływ 
przebiegu szczeliny uskokowej i wielkość zrzutu uskoków nie wpływa w sposób istotny na zacho
wanie się skał stropowych. 

Problem stateczności stropu w wyrobisku wiąże się ze sposobem jego wykonywania oraz wpły
wem innych czynników na górotwór. Obserwacje strukturalne stanowią istotną informację, pozwa
lającą w pewnym zakresie dobrać dogodny dla konkretnych warunków i stanu górotworu sposób 
wykonywania robót górniczych. 

Wszystkie, zarówno obecnie używane jak i postulowane przez autora wielkości parametrów mo
gą być przechowywane w ·formie elektronicznej. Zasięgi stref rozprzestrzenienia facji litologicz
nych oraz przebieg stropu złoża wynika bezpośrednio z wyników opróbowania geologicznego. Pro
wadzona jest też dokumentacja przebiegu strukhtry spągu cechsztynu oraz dokumentacja tektoniki 
obszaru na którym prowadzona jest eksploatacja. 

Sprawne udostępnienie i wymiana informacji jest tu o tyle ważne, że kompetencje w zakresie 
określana wpływu czynników geomechanicznych na przebieg i bezpieczeństwo eksploatacji, są po
dzielone pomiędzy dział geologiczny, dział tąpań oraz wchodzą w kompetencje kierowników dzia
łów robót górniczych czy kierownika ruchu zakładu. 

Zastosowanie nowoczesnych baz danych, oraz rozbudowa specjalistycznego oprogramowania, 
może pozwolić zarówno na szybką wymianę informacji pomiędzy działem geologicznym, działem 
tąpań i działem robót górniczych, oraz na bieżące monitorowanie zmiany parametrów w czasie. 
System taki powinien być ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Oddziałów Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Tabela 4.1.1. Zestawienie parametrów istotnych dla stateczności stropów wyrobisk górniczych 
T bl 4 l l M . D h . f bT a e o o o am j)_arameters or t e mme roo sta 1 1t 

LITOLOGIA 

Parametr Czynniki 

Występowanie skał bez podzielności płytowej oraz 
Typ, miąższość poszczególnych litologii 

ciągłe przejście pomiędzy seriami litologicznymi 
sumaryczna miąższość, zróżnicowanie 

geomechaniczne w obrębie warstwy 
Występowanie dolomitu kawemistego 

Występowanie 
i innych skał o obniżonej wytrzymałości 

Występowanie struktur gruzłowych i gipsu Występowan i e, własności wytrzymałościowe 

Szwy stylolitowe, foliacyjne 
Klasa zagęszczenia 

powierzchnie miedzvlawicowe 
Występowanie dolomitu laminowanego Miąższość warstwy podścielającej 

Występowanie struktur po grązowych 
Wielkość pogrązów, 

występowanie przesunięć warstw 
Występowanie piaskowca anhydrytowego w ociosie Własności wytrzymałościowe i cleformacyjne 

TEKTONIKA 

Występowanie uskoków synsedymentacyjnych Występowanie 

Przesunięcia poziome Wielkość 

Zwiększenie upadu warstw Wielkość nachylenia 

Projekcja naprężeń eksploatacyjnych Współczynnik subiektywny 
oparty o analizę struktury 

Występowanie spękań nachylonych Współczynnik subiektywny 
oparty o analize struktury 

Stosunek głównych kierunków spękań 
Miara kątowa do osi wyrobisk 
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WNIOSKI 

W przedstawionym artykule starano się przedstawić jak największą ilość istotnych parametrów 
wpływających na stateczność stropu w warunkach postępu robót górniczych możliwych do okreś
lenia na podstawie obserwacji wyrobisk górniczych i obserwacji struktur geologicznych. 

W trakcie planowania eksploatacji posiadana jest informacja o wykształceniu złoża i skał oko
łozłożowych a zwłaszcza o formie przebiegu stropu złoża w konkretnej facji litologicznej. Biorąc 
to pod uwagę można lepiej przewidzieć sposób zachowania się stropu i uwzględnić parametry li
tologiczne skał stropowych wyrobisk górniczych, określić optymalne ze względów bezpieczeństwa 
jak i wykorzystania złoża metody eksploatacji. 

Ważna dla bezpieczeństwa jest analiza typu występującej w danym obszarze tektoniki i zwią
zanych z nią zmian w pierwotnym układzie skał stropowych. 

Wprowadzenie informatycznego systemu przechowywania i wymiany danych umożliwi, bieżą
ce i szybkie określanie stanu stateczności stropu i będzie miało bezpośredni wpływ na ubezpieczeń
stwo ruchu zakładu górniczego. 
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Lithological and Tectonic Aspects o f Geotechnical Min e Roof C lass 
Specification in Mines ofKGHM "Polish Copper" S.A. 

The min e roof stability controls the method o f the bolt support and exploitation, enable safe mining 
and prevent mine roofs from collapsing and rock burst. The paper presents the influence of geo
technical factors controlled by the lithology o f rocks and tectonic. The author suggests the monitor
ring o f som e new factors in order to modify the recent applied specification. The study is a base to 
better evaluates the stability o f min e roof. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Piaskowiec o spoiwie galenowym w utworach białego spągowca 
w kopalni rud miedzi "Rudna" KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Wojciech Kaczmarek, Michał Sidełko, Robert Rożek 
KGHM "Pofska Miedź" S.A. 0/ZG Rudna. Pofkowice 

STRESZCZENIE: Galena należy do powszechnie spotykanych siarczków w złożu rud miedzi na 
monoklinie przedsudeckiej . Tworzy ona nieciągły horyzont w serii h1pkowo-węglanowej ponad stre
fą miedzionośną Spotykana jest również w formie rozproszonej mineralizacji w cechsztyńskich do
lomitach i łupkach oraz w piaskowcach białego spągowca. W trakcie badań napotkano nietypowe 
wystąpienie galeny. Wśród piaskowców o spoiwie anhydrytowym zaobserwowano rozległe gniaz
do piaskowca o masywnym spoiwie galenowym, a na jego krawędziach masywne spoiwo galeno
we zawiera domieszkę pirytu i sfalerytu. Wykonano szereg analiz chemicznych i mikroskopowych 
nietypowego piaskowca. Obecność rozległej enklawy piaskowca bogatego w ołów, z powodu istot
nej szkodliwości ołowiu w procesie wzbogacania rudy miedzi, spowodowała konieczność tymcza
sowego zaniechania eksploatacji złoża w tym rejonie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Monoklina przedsudecka, biały spągowiec, piaskowiec anhydrytowy, rudy 
miedzi, galena 

l. WPROW ADZENIE 

Ołów występuje powszechnie w złożu rud miedzi. Podstawową formą koncentracji tego pierwiast
ka w złożu sąjego minerały własne: galena i cerusyt oraz w spotykane znikomej ilości anglezyt, claust
halit, morozewicyt, polkowicyt, bietiechtinit [!] . Bardzo mała i lość ołowiu występuje w formie do
mieszek izomorficznych. Średnia zawartość ołowiu w złożach rud miedzi na monoklinie przedsu
deckiej wynosi około O, 15%, a jego rozprzestrzenienie pionowe i poziome są bardzo zmienne [2]. 
Wyraźnie rysuje się niezgodność w występowaniu ołowiu i miedzi w złożu, uwidoczniona przesu
nięciem strefy ołowiowej powyżej koncentracji miedzi. Zróżnicowanie w rozmieszczeniu ołowiu 
i miedzi jest wynikiem różnic w rozpuszczalności ich siarczków. Jako jedne z pierwszych strącają 
się siarczki miedzi, a jako jedne z ostatnich strącają się siarczki ołowiu (i cynku) i dzięki temu gro
madzą się one w wyższych partiach osadów [3]. 

Galena (PbS) jest powszechnie występującym w przyrodzie siarczkiem ołowiu. Jej obecność 
w złożu m d miedzi na monoklinie przedsudeckiej została stwierdzona już na etapie wstępnego do
kumentowania złoża [4]. W złożu LGOM współwystępuje ona najczęściej z pirytem, melnikovi
tem, chalkopirytem i sfalerytem [5] oraz bornitem, digenitem, chalkozynem, kowelinem, tennanty
tem, castaingitem, srebrem rodzimym i stromayerytem [l], a główne domieszki w galenie stanowią: 
srebro, selen, bizmut [5] oraz miedź, mangan, kobalt, żelazo, gal, molibden, nikiel, tal, cynk [6] 
i rtęć [7]. Szczegółowe badania geochemiczne galeny występującej w złożu rud miedzi przepro
wadzili Harańczyk [6] i Serkies [3]. Wykazali oni, że galena stanowi główny minerał kruszcowy 
w serii litologicznej cłowionośnych łupków ilastych, gdzie występuje w postaci mikrolitycznych 
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ziaren rozproszonych w łupku , zgodnie z jego warstewkową budową. W łupkach ołowionośnych 
galena tworzy charakterystyczne mikrozrosty z dolomitem, skupiając się w warstewkach węglano
wych [6]. Galena w złożu zwykle koncentruje się w jego górnych częściach oraz tuż ponad bi
lansowym złożem miedzi, tj. w rudzie łupkowej i dolomitowej. Maksymalna zawartość galeny 
w łupkach wynosi około 15- 17% obj. [l]. 

W piaskowcach zawartość galeny jest znikoma, a podstawową formąjej występowania są drob
ne izometryczne ziarenka rozproszone w spoiwie piaskowca. Lokalnie galena w piaskowcu tworzy 
struktury żyłkowe i gniazdowe, a do rzadkości należą większe masywne skupienia galeny w rudzie 
piaskowcowej. Największe nagromadzenia galeny w piaskowcu stwierdzili Mayer i Piestrzyński 
[8] w złożu Rudna w obrębie struktur anhydrytowych w piaskowcu. Autorzy ci zaobserwowali za
leżność polegającą na pojawieniu się większych koncentracji galeny (0,2-0,4% obj .) wraz z zani
kiem okruszcowania miedziowego w rudzie piaskowcowej. 

Podczas kartowania ociosów wyrobisk w kopalni Rudna (rejon R-III, oddział G-5 , pole G-13/4) 
napotkano w serii białego spągowca, piaskowiec o cechach wyraźnie odmiennych od spotykanych 
dotychczas rud piaskowcowych. Szczegółowe badania wykazały, że jest to rozległe wystąpienie pias

. kowca o spoiwie galenowym, niekiedy z domieszką pirytu i sfalerytu. Gniazdo piaskowca o spoi
wie galenowym występuje wśród piaskowców o spoiwie siarczanowym stanowiących skłon Cen
tralnej Elewacji Rudnej (rys. l). 

Rys. l. Mapa wyrobisk górniczych kopalni "Rudna", Oddział G-5. Rejon występowania piaskowca 
o podwyższonej zawartości galeny zakreskowano; strefę piaskowca o masywnym spoiwie galenowym 
zaznaczono kratką 
Figure l. The sketch map ofmining workings ofthe "Rudna" Mine, Squad No. G-5. The area ofappearance 
o f the sandstane o f high er eontent o f galena was lined. The area o f massive galena matrix in sandstane 
was crosslined 
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Strefa nietypowego piaskowca ma rązmiary 30x50 m, jednak silne wzbogacenia piaskowca 
w galenę i piryt w postaci kilkumetrowych gniazd oraz rozproszonych licznych pojedynczych 
ziaren oraz skupień monomineralnych galeny spotyka się jeszcze w odległości ponad l 00 metrów 
od opisywanej strefy. Miąższość enklawy piaskowca galenowego wynosi średnio około 5,0 m, a lo
kalnie miąższość jej wzrasta do 7,0 m. 

2. METODY BADAŃ 

Wykonano analizy chemiczne na zawartość Cu metodą fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej 
FRXRF; przy użyciu aparatu X-MET firmy METOREX, gdzie wzbudzenie dokonuje się przy po
mocy izotopu Cm244

. Oznaczeń pierwiastków towarzyszących w próbkach dokonano metodami: 
Cuutl.- miareczkowa, jodofluorkowa; Ag, Pb, Zn, Co, Ni, As i Fe- absorpcji atomowej; Mo i V
spektrofotometryczna; Corg. - spektrometrii IR; S - wagowa. Ponadto z próbek piaskowca o spoi
wach galenowych, galenowo-pirytowych oraz otaczających je piaskowców anhydrytowych, wyko
nano preparaty mikroskopowe do światła przechodzącego i odbitego, które splanimetrowano i wy
konano fotografie mikroskopowe. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Galena w stratoidalnym złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej jest minerałem powszech
nie występującym. Jest siarczkiem charakterystycznym dla serii węglanowo-łupkowej występują
cej ponad stropem złoża miedzi [1], [9], [1 0]. Galena w serii węglanowej stanowi nieciągły hory
zont ograniczający od góry stratoidalne złoże rud miedzi. 

Galena jest również powszechnie obecna w formie nielicznych kseromorficznych, izometrycz
nych ziaren w spoiwach piaskowców anhydrytowych budujących elewacje stropu białego spągow
ca w kopalni "Rudna". Anhydrytowe spoiwa w piaskowcach wykształciły się w elewacjach stropu 
białego spągowca [11], podczas gdy poza elewacjami w serii piaskowcowej dominuje spoiwo ilas
to-węglanowe. Skład mineralny siarczków w piaskowcach o spoiwach anhydrytowych jest wyraź
nie odmienny od okruszcowania piaskowców ilasto-węglanowych [12]. Powszechne występowanie 
galeny, pirytu i sfalerytu w piaskowcach anhydrytowych odróżnia się od typowego chalkozynowego 
okruszcowania pozostałych piaskowców białego spągowca w złożu rud miedzi . Siarczki Fe-Zn-Pb 
występują w piaskowcach anhydrytowych w ilości nieprzekraczającej zwykle kilku procent, jednak 
wśród piaskowców o spoiwie anhydrytowym budujących skłon Elewacji Centralnej Rudnej napot
kano duże gniazdo o masywnym spoiwie galenowym (fot. l i 2). 

Galena w opisywanym piaskowcu stanowi masywne spoiwo (fot. 3 i 4) o charakterze podsta
wowym. Niekiedy ilość spoiwa przewyższa nawet ilość kwarcowego szkieletu ziarnowego. W ga
lenowym spoiwie piaskowca obecne są również piryt, markasyt i sfaleryt. W tabeli I przedstawiono 
wyniki analiz mikroskopowych piaskowców o różnych spoiwach siarczkowych. W celu porówna
nia badanego piaskowca o masywnym spoiwie galenowym z innymi piaskowcami o spoiwach siar
czkowych, przedstawiono wyniki analiz planimetrycznych piaskowców o dominujących spoiwach 
chalkozynowych i bornitowych (tab. l). W badanej strefie piaskowca galenowego cement galeno
wy spaja ziarna kwarcowe o cechach eolicznych, ponadto wyraźnie zachowane są w piaskowcu wielko
skalowe warstwowania przekątne, charakterystyczne dla serii eolicznej białego i czerwonego spą
gowca. Galena stanowiąca spoiwo piaskowca w świetle odbitym odznacza się białą barwą niekiedy 
z dyskretnym szarym lub różowawym odcieniem, izotropią optyczną, pełnym ściemnianiem świat

ła przy nikolach skrzyżowanych i wysoką zdolnością refleksyjną. 
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Fot. l . Spoiwo galenowe w piaskowcu. Fotografia ociosu wyrobiska górniczego 
Photo l. The galena matrix in the sandstone. Photo ofthe mining working sidewall 

Fot. 2. Spoiwo galenowe w piaskowcu. Fotografia ociosu wyrobiska górniczego 
Photo 2. The galena matrix in the sandstone. Photo o f the mining working s idewali 
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Fot. 3. Spoiwo galenowe i galenowo-pirytowe w piaskowcu. Fotografia mikroskopowa 
w świetle odbitym, powiększenie 300x, l nikol 
Photo 3. The galena and galena-pyrite matrix in the sandstone. The microscope photo 
in a reflected light, enlargement 300, l nico! 

Fot. 4. Spoiwo galenowe i galenowo-pirytowe w piaskowcu. Fotografia mikroskopowa 
w świetle odbitym, powiększenie 300x, l nikol 
Photo 4. The galena and galena-pyrite matrix in the sandstone. The microscope photo 
in a reflected light, enlargement 300, l nico! 
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Analizy chemiczne piaskowców o spoiwie galenowym wykazały znikomą zawartość Cu przy 
jednoczesnym znacznym podwyższeniu zawartości Pb i Zn w porównaniu z innymi piaskowcami 
o spoiwach bogatych w siarczki. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analiz chemicznych na zawar
tość metali oraz siarki i węgla organicznego w piaskowcach o spoiwach siarczkowych (galenowym 
oraz dla porównania: chalkozynowym i bomitowym). W przypadku piaskowca o spoiwie złożo
nym prawie wyłącznie z galeny zawartość ołowiu sięga 3,4% a żelaza ponad l ,0%; jednocześnie zaz
nacza się znaczna ilość siarki- zarówno związanej z siarczkami (S-s = 2,37%), jak i z siarczanami 
(S-S04 = 3, 18%). Siarka siarczkowa związana jest przede wszystkim z wysoką ilością galeny, na
tomiast siarka siarczanowa buduje cząsteczkę siarczanu wapnia- anhydrytu. W przypadku drugiej 
próbki, obok galeny w spoiwie piaskowca występuje też piryt, markasytu i sfaleryt. Zawartość oło
wiu osiąga tu ilość 3,7%, żelaza 3,1%, a cynku 0,6%. Siarka związana z siarczkami (galena, piryt, 
markasyt, sfaleryt) stanowi 3,85%, a siarka związana w anhydrycie stanowi 3,23% wag. W porów
nywanych z badanymi, piaskowcach o masywnych spoiwach chalkozynowych i bornitowych za
wartość siarki jest porównywalna lub większa - podobnie jak udział spoiw siarczkowych w masie 
skały. 

Tabela l. Analizy planimetryczne spoiw piaskowców (Ga- piaskowce galenowe, Bo- piaskowce bomitowe, 
Cc- piaskowce chalkozynowe; anh- anhydryt, węgl- węglany, ił- minerały ilaste, siarcz- spoiwa siarczkowe. 
krzem- krzemionka regeneracyjna, szkieł -udział ziaren szkieletu ziarnowego; cc- chalkozyn, chp- chalkopiryt, 
co- kowe!in, bo- bornit, pi -piryt, ga- galena, sf- sfaleryt, mk- markasyt, tn- tennantyt) 
Table t. Planimetry of minerał matrix (Ga- galena sandstone, Bo- borni te sandstone, Cc -chalcocite sandstone; 
anh - anhydrite, węgl- carbonates, i!- argillites, siarcz- suiphides matrix, krzem - reactive quartz, 
szkieł- quartz grains; cc- chalcocite, chp- chalkopyrite, co- kovei lite, bo- borni te, pi- pyrite, 

l f l 1 . . ga- ga ena, s - sp11a en te, mk- marcasite, tn- tennantlte) 

Spoiwo 
Spoiwa mineralne ['Vo obj.] Spoiwa kruszcowe[% obj. względny] 

anh węgl i l siarcz krzem szkieł c c ch p co bo pi g a s f mk t n 

G a 12,35 0,00 1,96 19,64 2,26 64,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 86,31 1059 0,00 0,00 

G a 14,61 0,00 1,50 17,42 5,34 61 ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6,52 77,64 13,79 2,32 0,00 

C c 28.04 0,47 2,84 4.67 0,00 63.98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C c 0,00 1,20 16,19 19,30 0,00 63,31 89,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 0,00 

Bo 1,25 2,54 13,80 14,32 1,32 66,77 0,00 3,24 4,16 69,02 9,25 0,00 8,14 0,00 6,19 

Bo 0,00 16,58 9,58 5,46 0,98 67,40 0,00 6,17 4,02 81,65 4.98 0.00 1,68 1,50 0,00 

Tabela 2. Wyniki analiz chemicznych piaskowców o spoiwach siarczkowych (Ga- piaskowce galenowe, 
Bo- piaskowce bomitowe, Cc- piaskowce chalkozynowe; S-c- siarka całkowita, 
S-S04 - siarka siarczanowa; S-s-siarka siarczkowa) 
Table 2. Chemical composition of sandstones with suiphides matrix (Ga- galena matrix, Bo - bornice matrix, 
Cc -chalcocite matrix· S-c- total sulphur, S-S04 - sulphur in sulohates; S-s- sulohur in sulohides) 

Spoiwo 
C u Fe V Ag Co Ni Mo Z n Pb As Cu-utl S-c S-S04 S-s C-org 

% % ppm ppm ppm ppm ppm % % % % % % % % 

G a 0,02 1,021 o 13 34 28 68 0,240 3,395 0,001 0,002 5,55 3,18 2,37 0,07 

G a 0,46 3,116 o 38 97 59 64 0,563 3,698 0,004 0,002 7,08 3,23 3,85 0,07 

C c 4,93 0,260 30 220 32 10 41 0,001 1,173 0,012 0,311 6,74 4,60 2,14 0,11 

C c 12,38 0,774 200 o 34 14 16 0,234 0,007 0,004 0,102 10,01 4,23 5,79 0,30 

Bo 11,38 1.368 o 224 22 7 108 0,004 0,002 0,006 0,486 6,27 0,81 5,46 0,10 

Bo 18,40 5,197 o 482 II 17 56 0,002 0,010 0,001 0,500 11 ,87 1,40 10,47 0,17 
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WNIOSKI 

Zasoby ołowiu, który jest pierwiastkiem współwystępującym/towarzyszącym w złożu, związane są 
przede wszystkim z rudą łupkową (średnia zawartość ołowiu w rudzie łupkowej wynosi 0,39%) i do
lomitową (średnia zawartość ołowiu w rudzie węglanowej wynosi 0,11 %) -zawartość średnia oło
wiu w rudach miedzi złoża "Rudna" wynosi O, l%. W rudzie piaskowcowej ołów występuje w iloś
ci 0,04% co jest wartością bardzo niską, a jednocześnie pokazuje jak odmiennym zjawiskiem jest 
badana enklawa. Lokalnie w złożu, a zwłaszcza w serii piaskowcowej, występująjednak wyjątko
we wzbogacenia w metale. W strefach kontaktowych między piaskowcami o różnych spoiwach (an
hydrytowych i ilasto-węglanowych) napotykane są strefy silnie wzbogacone w siarczki miedzi -wy
sokie koncentracje chalkozynu lub bornitu w postaci masywnego, metalicznego spoiwa piaskow
ców. Odmienne wykształcenie siarczkowej aureoli napotkano na Elewacji Centralnej Rudnej, gdzie 
rozległa strefa kontaktowa piaskowca o spoiwie anhydrytowym wzbogacona jest w galenę. W cen
trum strefY wzbogaconej galena stanowi jedyne, monomineralne spoiwo piaskowca. Na krawędziach 
strefY piaskowca galenowego spotyka się domieszki spoiwa pirytowego, markasytowego oraz sfa
lerytowego. 

Stwierdzona w rejonie oddziału G-5 kopalni "Rudna" enklawa piaskowca anhydrytowego za
wierająca w centrum strefę o podwyższonej ilość ołowiu, w postaci badanego piaskowca o spoiwie 
galenowym, stanowiła dużą niedogodność podczas eksploatacji złoża rud miedzi. Strefę piaskowca 
o masywnym spoiwie galenowym okonturowano wyrobiskami górniczymi. Pozabilansowe złoże ru
dy miedzi w parceli, w której napotkano opisywany piaskowiec galenowy, zostało częściowo uro
bione w celu szczegółowego rozpoznania zasięgu strefy pozbawionej bilansowego okruszcowania 
miedziowego. W przodkach pozostawiono w caliźnie kilkuhektarową parcelę bezzłożową, w której 
obok spoiwa anhydrytowego spotyka się liczne, różnorodne w kształcie i wielkości, wzbogacenia 
galenowe. Całość warstwy napotkanego piaskowca anhydrytowego w oddziale G-5 kopalni "Rud
na" stanowi poważne utrudnienie technologiczne podczas eksploatacji rudy miedzi. Problemy wy
nikające z obecności w złożu stref piaskowców bogatych w anhydryt (w tym przypadku również 
w galenę) stanowią istotny problem w trakcie eksploatacji złoża [13]. Z powodu specyficznych włas
ności geomechanicznych piaskowców siarczanowych oraz braku bilansowego okruszcowania mie
dziowego w strefach wzbogacenia w siarczany, zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych 
kosztów urabiania skał bezzłożowych i zabezpieczania wyrobisk górniczych. Dodatkowo obecność 
ołowiu (w postaci galeny) w nadawie przekazywanej do Zakładu Wzbogacania Rud powoduje znacz
ne problemy podczas przerabiania rudy miedzi [14]. 

Konieczność wykonywania badań występowania ołowiu w złożu rud miedzi podyktowana jest 
jego szkodliwością w procesach przeróbki rudy miedzi na koncentrat w trakcie wzbogacania urob
ku. Ołów jest jednym z głównych zanieczyszczeń koncentratu miedzi, uniemożliwia uzyskanie wy
sokiej jakości miedzi elektrolitycznej, a ponadto jest uciążliwy dla środowiska [15]. W procesie 
wzbogacania rudy ołów przechodzi do koncentratu, z którego musi być usunięty w fazie przeroby 
hutniczego [16]. Ze względu na dużąlotność swych związków ołów koncentruje się głównie w ubocz
nych produktach pirometalurgicznych faz procesów hutniczych - pyłach i szlamach pochodzących 
z odpylania gazów hutniczych [17]. Podstawą technologii odzysku ołowiu z produktów ubocznych 
hutnictwa miedzi (szlam z procesu szybowego, pyły i szlamy konwertorowe, pyły z pieca elektry
cznego, żużel z pieca Kaldo) jest redukcyjny wytop w piecu obrotowo-wahadłowym zwanym pie
cem Dorschla. Jest to cykliczny i jednostadialny-w trakcie jednej operacji otrzymuje się finalny 
produkt- ołów surowy [ 18]. 
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The Sandstane with Galena Matrix in Weissliegende, the "Rudna" Mine, 
KGHM "Polish Copper" S.A. Fore-Sudetic Monocline, Poland 

Galenais the cornrnon sulphide, found in the Fore-Sudetic polymetallic stratabound orebody. lt oc
curs as the discontinuous lateral horizon within Zechstein rocks over the copper-bearing zone. Also 
found as a distracted form of mineralization in dolomite and shale, and in Weissliegende sand
stane. During geological surveys, some not typical forros of occurrence of galena were found. There 
were found the nest of sandstane with massive galena matrix within anhydrite sandstone. Additio
nally, pyrite and sphalerite occurred at the edges o f the nest. Several cheroical and microscope ana
lyses were carried out. S uch extensive enclave o f the sandstane with high amount o f lead, w hi ch dis
turbs the ore enrichment process, made exploitation in this area temporarily abandoned. 
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Charakterystyka samozagrzewania węgla oraz 
pożary kopalniane w okresie restrukturyzacji górnictwa 

Stanisław Trenczek 
Centrum Elektr;jikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przypomniano przebieg procesu samozagrzewania węgla oraz na
kreślono wybrane zagadnienia określające metodykę przeciwdziałania zagrożeniu pożarem endo
genicznym. Podano bilans pożarów kopalnianych zaistniałych od 1994 roku oraz przedstawiono 
wskaźnik częstości pożarów dla czynnych kopalń i zakładów górniczych, pozwalający określ ić rze
czywisty poziom zagrożenia pożarem kopalni. Na koniec zaakcentowano znaczenie narzędzi po
miarowych w wykrywaniu zagrożenia pożarowego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, pożary, destymulacja, profilaktyka 

l. WPROW ADZENIE 

Statystyka pożarów kopalnianych prowadzona jest od roku l 947 przez Główny Instytut Górnictwa. 
Analiza częstotliwości wystąpienia pożarów w kopalniach do roku 1993 nie stwarzała większych 
trudności ze względu na stosunkowo dużą stabilność struktur przemysłu wydobywczego. Rok 1993, 
w którego połowie, w wyniku restrukturyzacji polskiego górn ictwa powstały nowe struktury orga
nizacyjne, jest rokiem przełomowym. Przyczyną tego są zarówno likwidacja, jak też łączenie nie
których kopalń. W skład utworzonych wówczas nowych stmktur wchodziły : Bytomska Spółka Wę
glowa S.A. - 11 kopalń (Andaluzja, Bobrek, Centmm, Grodziec, Jowisz, Julian, Miechowice, Pa
ryż, Pstrowski, Powstańców Śląskich, Rozbark), Gliwicka Spółka Węglowa S.A.- 8 kopalń (Bole
sław Śmiały, Budryk, Dębieńsko, Gliwice, Knurów, Makoszowy, Sośnica, Szczygłowice), Jastrzęb
ska Spółka Węglowa S.A.- 7 kopalń (Borynia, Jastrzębie, Krupiński, Marcinek, Moszczenica, Pnió
wek, Zofiówka), Katowicki Holding Węglowy S.A.- 11 kopalń (Katowice, Kazimierz-Juliusz, Kleo
fas, Murcki, Mysłowice, Niwka-Modrzejów, Staszic, Śląsk, Wesoła, Wieczorek, Wujek), Nadwiś
lańska Spółka Węglowa S.A. - 7 kopalń (Brzeszcze, Czeczot, Janina, Jaworzno, Piast, Siersza, Zie
mowit), Rudzka Spółka Węglowa S.A.- 6 kopalń (Barbara-Chorzów, Halemba, Nowy Wirek, Po
kój, Polska, Siemianowice), Rybnicka Spółka Węglowa- 7 kopalń (Anna, Chwałowice, Jankowi
ce, Marcel 1 Maja, Rydułtowy, Rymer) oraz kopalnia Bogdanka- jako odrębna jednostka i Wał
brzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego. W stanie likwidacji znalazły się kopalnie: Jan Kanty, Mor
timer-Porąbka, Nowa Ruda, Saturn i Sosnowiec. 

Proces restrukturyzacji jest właściwie procesem ciągłym i oprócz kolejnych zmian w struktu
rach organizacyjnych - z aktualnie funkcjonujących kopalń kilka jest dwuruchowych - doprowa
dził też do stałego zmniejszania liczby ścian, których rejony są najczęstszym miejscem występo
wania pożarów. Równolegle zmieniały i nadal zmieniają się też warunki, w jakich prowadzona jest 
eksploatacja - następuje wzrost poziomu zagrożeń, w tym zagrożeń skojarzonych z udziałem za
grożenia pożarem endogenicznym. Jednak restrukturyzacja oraz rozwój środków profilaktyki prze-
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ciwpożarowej, kontroli poziomu zagrożenia pożarowego i działań clestymulacyjnych spowodowa
ły, że rok 1994 (pierwszy pełny rok funkcjonowania nowych struktur) był ostatnim, w którym wy
stąpiło więcej niż lO pożarów (tab. l) [6], [11]. 

Tabela l. Zestawienie pożarów zaistniałych w latach 1994-2006 
T b! l B l f fi . h 1994-2006 a e a ance o 1res 111 t e years 

Ogólna Wskaźnik 
Pożary 

Rok liczba pożarowości 
Egzogeniczne Endogeniczne 

pożarów w Liczba Wskaźnik* 
% 

Liczba Wskaźnik* 
% 

pożarów w pożarów w 
1994 12 0,09 5 0,04 42 7 0,05 58 
1995 9 0,07 o o o 9 0,07 100 
1996 9 0,07 2 0,02 22 7 0,05 78 
1997 6 0,04 2 0,01 33 4 0,03 67 
1998 7 0,06 2 0,02 29 5 0,04 71 
1999 6 0,06 3 0,025 50 3 0,025 50 
2000 3 0,03 l 0,01 33 2 0,02 67 
2001 l 0,01 o o o l 0,01 100 
2002 7 0,07 3 0,03 43 4 0,04 57 
2003 5 0,05 l 0,01 20 4 0,04 80 
2004 7 0,07 2 0,02 29 5 0,05 71 
2005 9 0.09 2 0,02 22 7 O,Q7 78 
2006 3 0,03 l 0,01 33 2 0,02 67 

*W = L/T (L - liczba pozarow w roku, T - wydobycle roczne, Mg). 

2. SAMOZAP ALNOŚĆ WĘGLA 

Samozapalność węgla jest procesem rozłożonym w czasie i składa się zasadniczo z trzech okre
sów. Jak wynika z modelu samozapalności węgla (rys. 1), pierwszym okresem jest okres przygoto
wawczy, zwany również inkubacyjnym, występujący praktycznie w węglu wszystkich pokładów [7]. 

Samozapalenie 

~ 
.3 
~ 
Q) 
o. 
E 
Q) 

1-

T, -- ----- -- --- -- -- -- --- ----- -- ---- · -- --- ----- --- -- -- ----

T, 

Okres 
przygotowawczy 

Okres 
! samozagrzewania 

Rys. l. Model samozapalenia węgla 
Figure l. Coal self-ignitability model 

Pożar 
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Węgiel przygotowany jest przez odpowiednie uwarunkowania do ewentualnego szybszego 
wzrostu swej temperatury. Jeśli warunki te występują odpowiednio długo, to przyrost ten, chociaż 
nieznaczny, doprowadza w końcu do temperatury granicznej TJ. leżącej zazwyczaj w przedziale od 
60 do 80°C, przy stwierdzanej rozpiętości przedziału od 63 do 102°C [1]. Przy nadal sprzyjających 
warunkach rozpoczyna się proces samozagrzewania - okres drugi, czyli systematyczny przyrost tem
peratury węgla, o znaczącej dynamice [5]. Okres ten kończy się po osiągnięciu temperatury zapło
nu T2, w której dochodzi do samozapalenia, a po nim, przy nadal sprzyjających warunkach, do po
żaru- okres trzeci. Długość okresu inkubacji zależnajest od wielu czynników, a przede wszystkim 
od lokalnie występujących warunków. 

Nie majednoznacznie określonej temperatury zapłonu, która dla antracytów wynosi około 400°C, 
a dla węgla kamiennego wynosi od 270 do 350°C. Niektóre badania pokazały jednak, że może być 
ona wyższa. Na przykład dla węgli o zawartości 10% części lotnych wynosi ona od 350 do 380°C, 
a przy zawartości 30% wynosi od 320 do 360°C. Podobną temperaturę zapłonu dla węgli energe
tycznych, to jest od 300 do 350°C, potwierdzają badania węgla z pokładów Ostrawsko-Karwińskie
go Zagłębia Węglowego (OKR)- będącego południową częścią Górnośląskiego Zagłębia Węglo
wego [2]. Z kolei w badaniu temperatury zapłonu w zależności od stopnia rozdrobnienia węgla ok
reślono, że wynosi ona zazwyczaj od 330 do 360°C dla uziarnienia w przedziale 1,5-2 mm, chociaż 
niektóre węgle miały temperaturę zapłonu znacznie niższą, bo tylko 210°C. Przy uziarnieniu o śred
nicy l mm i mniejszej temperatury zapłonu są niższe, wynoszą od 190 do 220°C [7]. Jednak zatem
peraturę standardową zapłonu węgla występującego w zrobach przyjęło się uważać temperaturę na 
poziomie T z= 300°C. 

Zapoczątkowanie procesu samozagrzewania węgla może mieć miejsce w ściśle określonych 
i jednocześnie występujących warunkach. Pierwszym i najważniejszym z warunków jest występo
wanie węgla o odpowiednim stopniu podatności na samozagrzewanie, co w przypadku calizny wę
glowej - ociosy, strop, spodek wyrobisk- oznacza występowanie w niej spękań i razszczelinowań 
umożliwiających migrację powietrza w głąb calizny. Natomiast w przypadku zrobów zawałowych 
oznacza to występowanie w nich rozdrobnionego węgla, którego pochodzenie może być różne . Mo
że się on przedostać do zrobów na przykład z nadległego pozabilansowego lub innego, przezna
czonego na straty pokładu, czy też z nadległej warstwy węgla. Najczęściej jednak jest to węgiel 
eksploatowanego pokładu. Na przykład z tak zwanej półki węglowej, pozostawianej pomiędzy ko
lejno eksploatowanymi warstwami grubego pokładu, czy też z technologicznie uzasadnionej tak 
zwanej "łaty" węgla przypinanej do stropu w przypadku występowania zaburzeń tektonicznych na 
wybiegu ściany. Dokładnych danych o "pochodzeniu" węgla ulegającego samozapaleniu nie ma, 
gdyż w Polsce takiej statystyki nie prowadzi się. Natomiast z danych z rejonu ostrawsko-karwiń

skiego wynika, że 37% samozapaleń spowodowały węgle nadległej warstwy (lub nadległego pokła
du pozabilansowego). Pozostałe przypadki miały miejsce w węglu eksploatowanego pokładu, w tym 
w 25% w "płocie" węglowym, w 33% w "półce" węglowej a 5% to pożary szczelinowe [1]. 

Drugim warunkiem jest dopływ tlenu, wraz z powietrzem migrującym przez szczeliny w caliź
nie węglowej lub przez rozdrobniony węgiel w zrobach. Szczególnie niebezpieczny jest przepływ 
przez zroby o prędkości z przedziału od O, l do 0,9 m/min [3]. 

Trzecim, równie ważnym warunkiem jest zdolność węgla do akumulacji ciepła wydzielającego 
się w czasie reakcji utleniania węgla. 

Z kolei czynnikiem decydującym o przejściu procesu samozagrzewania w proces samozapale
niajest czas, w jakim utlenianie ma miejsce w tak sprzyjających warunkach. Badania węgli rejonu 
ostrawsko-karwińskiego pokazały [2], że okres inkubacji (rys. l) trwa zazwyczaj od około 5 do 6 
tygodni i jest on średnio 5,5 razy dłuższy od okresu samozagrzewania. Jednak charakterystyczne 
przy tym jest to, że rozpiętość stosunku dh1gości okresu inkubacji do długości okresu samozagrze
wania wahała się od 2: l do 30: l. 
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3. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU POŻARAMI ENDOGENICZNYMI 

Dużą rolę w ograniczeniu możliwości przejścia procesu utleniania węgla z okresu przygotowaw
czego do okresu samozagrzewania (rys. l) ma zoptymalizowanie projektu eksploatacji pod wzglę
dem minimalizacji zagrożenia pożarami endogenicznymi, przy czym uwzględniać też musi optyma
lizację kosztów oraz ogólne bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Pierwszym etapem na drodze do bezpiecznej eksploatacji jest rozpoznanie pasywne [9] wszyst
kich zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego w danym rejonie, natomiast drugim - od
powiednio do tego zaprojektowana eksploatacja z planami prac profilaktycznych dostosowanymi 
do przewidywanego poziomu zagrożeń. A więc uwzględniane być musi zagrożenie pożarami endo
genicznymi. 

3 .l. Działania profilaktyczne 

Profilaktyka przeciwpożarowa polega na doborze takich elementów, które są swego rodzaju inhi
bicją dla okresu przygotowawczego procesu samozagrzewania. Zatem ich podstawowym zadaniem 
jest utrzymanie tego okresu na poziomie nie przekraczającym temperatury krytycznej (rys. 1). Nie 
ma jednoznacznej "recepty" na skuteczną profilaktykę. Działania muszą być kompleksowe i kom
plementarne. 

Z punktu widzenia zagrożenia pożarami endogenicznymi, przy założeniu, że w zrobach zawa
łowych węgiel będzie występować, działania profilaktyczne można podzielić na profilaktykę bierną 
i profilaktykę czynną. 

Do elementów profilaktyki biernej należąprzede wszystkim: 
dobór odpowiedniego systemu wybierania oraz kierowania stropem, uwzględniających występu
jące uwarunkowania, w tym minimalizowanie możliwości przedostawania się węgla do zrobów; 
zaplanowanie długości ściany oraz jej wyposażenia umożliwiających uzyskiwanie na tyle du
żego postępu miesięcznego, by strefa beztlenowa w zrobach zdążyła objąć obszary z węglem 
przed upływemjego okresu inkubacji pożaru, czyli zadziałać wyprzedzająco; 

- wybór systemu przewietrzania, dostosowanego do zagrożenia dominującego; 
zaprojektowanie optymalnych wydatków powietrza przepływającego przez rejon ściany, uwz
ględniając przy tyf!1 minimalizację migracji powietrza przez zroby. 
Z kolei do grupy elementów z zakresu profilaktyki aktywnej należą między innymi: 

- cykliczne podawanie do zrobów wody, lub mieszanin wodno-popiołowych, wodno-piaskowych itp. ; 
- cykliczne lub ciągłe podawanie do zrobów gazów inertnych dla poszerzenia i utrzymywania 

w nich strefy niskotlenowej; 
uszczelnianie zrobów ś~odkami chemicznymi lub/i mineralnymi - dla ograniczenia w nich mi
gracji powietrza; 

- wyrównywanie rozkładu potencjałów aerodynamicznych w rejonie ściany i jej istotnym sąsie
dztwie- w celu ograniczenia migracji gazów w zrobach lub/i jej właściwemu ukierunkowaniu; 

- cykliczne wykonywanie ekranów antypirogenicznych za obudową ścianową, w zrobach, dla 
znmiejszania sorpcyjności tlenu przez węgiel oraz opóźniania procesu utleniania węgla i ogra
niczenia migracji powietrza [8]; 

- cykliczne stosowanie inhibitorów- np. chlorku wapnia (CaCh), chlorku sodowego (NaCI), mocz
nika (HzNCONHz) [8], czy też siarczku sodowego krystalicznego (Na2S03·7H20), siarczanu amo
nowego ((NH4)2S04) [l] albo odpowiednio przygotowanego roztworu 3Ca(OCl)z·2Ca (OH)·H20 [4]. 
Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach działania profilaktyczne bywają nieskuteczne, tem-

peratura krytyczna zostaje przekroczona i rozpoczyna się proces samozagrzewania. Głównie z po
wodu występujących uwarunkowań, które nie zawsze pozwalają w pełni wykorzystać elementy pro
filaktyki pasywnej. Nie zawsze też jest możliwe pełne wykorzystanie elementów profilaktyki ak
tywnej. 
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3.2. Działania destymulacyjne 

W okresie samozagrzewania węgla (rys. l) główny ciężar w zwalczaniu zagrożenia pożarami en
dogenicznymi spoczywa na pracach destymulacyjnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie ak
tywności stymulantów [10], [12]. Zatem niezbędnajest analiza występujących stymulantów, w celu 
właściwego ukierunkowania destymulacji. 

Przy planowaniu działań clestymulacyjnych niezbędne jest rozpoznanie wszystkich stymulan
tów towarzyszących danej eksploatacji. Czasami bowiem się zdarza, że niektóre z podejmowanych 
działań ukierunkowane są niewłaściwie, mianowicie na czynnik nie będący stymulantem, co oczy
wiście nie przynosi spodziewanych efektów. 

Możliwości clestymulacyjnego oddziaływania na proces samozagrzewania są prawie tak samo 
duże, jak działania profilaktyczne w okresie przygotowawczym. Można je prowadzić metodami 
pasywnymi i aktywnymi, lecz zazwyczaj najskuteczniejsze jest ich łączne wykorzystanie. Działa
niami clestymulacyjnymi są więc zazwyczaj takie same działania jest działania możliwe do wyko
rzystania w profilaktyce pasywnej i aktywnej. Tyle tylko, że jeśli któregoś z działań nie uwzględ
niono w profilaktyce, to powinno zostać wprowadzone, a jeśli było elementem profilaktyki, to jego 
zastosowanie powinno być prowadzone z większą intensywnością i z większą determinacją. 

Jakjuż wcześniej podano, rozwojowi procesu samozagrzewania węgla sprzyjają: 
obecność tlenu o odpowiednim stężeniu; 
wystarczająco wysoka temperatura miejsca samozagrzewania i jego otoczenia; 
podatność węgla na utlenianie przy odpowiednio dużej jego sorbcyjności i niewysokiej energii 
aktywacji. 
Dlatego też działania clestymulujące ten proces muszą skutecznie minimalizować przynajmniej 

jeden z tych czynników. 
Obniżeniu zawartości tlenu służą między innymi: 
zmiana niektórych parametrów techniczno-organizacyjnych eksploatacji, dla przyspieszenia po
zytywnego oddziaływania strefY niskotlenowej na strefę utlenia węgla w zrobach; 

- zmiana systemu przewietrzania, dla ograniczenie migracji powietrza do zrobów - czyli w celu 
obniżenia zawartości tlenu w strefie utleniania; 
zmiana w rozkładzie pola potencjałów aerodynamicznych, dla poszerzenia strefy niskotlenowej 
kosztem strefY utleniania; 

- wprowadzenie w rejon samozagrzewania gazów inertnych (azot, ditlenek węgla, metanem) lub 
zinertyzowanie tego rejonu metanem znajdującym się w zrobach (zwiększenie stężenia) - dla 
obniżania zawartości tlenu w strefie utleniania. 
Natomiast obniżeniu temperatury sprzyja przede wszystkim podawanie do zrobów mediów zdol

nych do odbioru dużych ilości ciepła. Są nimi woda, wszelkiego rodzaju mieszaniny wody z popio
łami, pyłami, czy piaskiem podawane w dużych ilościach poprzez instalacje podsadzkowe lub lo
kalne. Odbiór ciepła, choć w znacznie mniejszym zakresie umożliwiają też gazy inertne podawane 
w rejon samozagrzewania węgla .. Trzeba jednak pamiętać, że podawanie wody oraz nertyzacja, 
oprócz pożądanych pozytywnych cech mająswoje cechy negatywne, które należy uwzględniać [15]. 

Z kolei clestymulacja zdolności węgla do rozwoju procesu samozagrzewania polega między in
nymi na wprowadzeniu do miejsca samozagrewania środków opóźniających lub zapobiegających 
sorpcji tlenu przez węgiel oraz środków podnoszących barierę energetyczną dla aktywacji węgla. 

Wykorzystuje się do tego celu antypiwgeny i inhibitory (opisane powyżej), które mogą stanowić 
dodatek- o odpowiednim stężeniu- do podawanej wody lub mieszaniny wodnej . Mogą też być ap
likowane bezpośrednio, na przykład poprzez otwory wiertnicze. 

Działaniem clestymulacyjnym o radykalnej formie jest odizolowanie rejonu ściany tamami. Do
chodzi do tego zazwyczaj wówczas, kiedy rozwój samozagrzewania węgla powoduje szybki przy
rost temperatury, objawiający się wzrastającymi wartościami wskaźników pożarowych i ich nie
uchronnym trendzie w kierunku wartości charakteryzujących pożar. Pozwala to uniknąć prowa-
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dzenia tych prac izolacyjnych w ramach akcji ratowniczej , koniecznej do ogłoszenia w razie prze
kroczenia wartości progowych wskaźników pożarowych, a więc nie powoduje dodatkowych kosz
tów. 

Izolacja rejonu odcina dopływ tlenu do miejsca samozagrzewania, przez co proces ten najpierw 
spowalnia, a potem przerywa, jednak spowalnia też odbiór ciepła z takiego miejsca. Zatem jeśli 
tylko można, to działania destymulacyjne należy na ten czynnik ukierunkować, ale też na nim nie 
poprzestać . Istnieją bowiem dzisiaj możliwości precyzyjnego określania poziomu samozagrzewa
nia i monitorowania zagrożenia, co przy szerokiej gamie stosowanych środków destymulacyjnych 
pozwala prowadzić okresową eksploatację przerywaną okresową izolacją rejonu ściany [13] . 

4. WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI POŻARÓW W KOPALNT 

Zdarza się jednak, że pomimo działań profilaktycznych i destymulacyjnych dochodzi do pożaru . 

Począwszy od pierwszego pełnego roku prowadzonej restrukturyzacji - rok 1994 - do końca roku 
2006 doszło łącznie do 84 pożarów, w tym 24 pożarów egzogenicznych i 60 endogenicznych (tab. 1 ). 
[6], [11]. Ich częstotliwość występowania w kopalniach była różna (tab. 2). Zestawienie to pokazu
je, że pożary wystąpiły w 42 kopalniach -z 59 funkcjonujących na początku okresu restrukturyza
cji. Najwięcej, bo po 5 pożarów wystąpiło w kopalniach Bielszowice, Sośnica i Wujek, a 4 pożary 
wystąpiły w kopalni Polska-Wirek. Po 3 pożary wystąpiły w siedmiu kopalniach (Borynia, Brzesz
cze, Budryk, Katowice-Kleofas, Sośnica, Śląsk, Wesoła, Wujek). Po 2 pożary wystąpiły w 12, a po 
jednym pożarze w 19 kopalniach. 

Można przyjąć, że o poziomie pożarowości danej kopalni decyduje współczynnik częstości po
żarów WCzP określający statystyczną liczbę pożarów w roku na podstawie przyjętego okresu bi
lansowego OB, wynoszącego OB~ 5 (preferowane okresy to OB= 5, OB= 10, OB= 15 i OB= 20 
lat). 

Wartość tego wskaźnika oblicza się ze wzoru 

LP 
WCzP =____@_ 

To s 

gdzie: LP08 -liczba pożarów w okresie bilansowym, T08 - okres bilansowy. 

W zależności od częstości występowania pożarów wyróżnić można trzy grupy kopalń: 
- o małej pożarowości,.gdy O < WCzP < 0,2; 
- o średniej pożarowości, gdy 0,2 ~ WCzP < 0,4; 
- o dużej pożarowości, gdy WCzP ~ 0,4. 

(1) 

Dla zobrazowania pożarowości kopalń w ostatnim, pełnym dziesięcioleciu - lata 1997-2006 -
punktem odniesienia są: 
- średnia liczba kopalń tego okresu- około 45 (56 kopalń w roku 1997, w tym lO kopalń Bytom

skiej Spółki Węglowej S.A., 6 kopalń Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., 7 Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A., 10 Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 7 Nadwiślańskiej Spółki Wę
glowej S.A., 7 Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., 7 Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. i samo
dzielne kopalnie Budryk oraz Bogdanka; 

- liczba 32 kopalń na koniec roku 2006. Wynika więc z tego, że w grupie kopalń o dużej poża
rowości znajdowały się tylko 2 kopalnie - około 4%, w grupie o średniej pożarowości 13 ko
palń- około 29%, a w grupie o małej pożarowości znajdowało się pozostałych 14 kopalń- oko
ło 31%. 
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Tabela 2. Zestawienie kopalń, w których wystąpił pożar w latach 1994-2006 
T b! 2 L' t f . . h' h th fi d . th 1994 2006 a e 1s o mmes m w 1c e 1res occurre In e~ars -

Lata 19 ... Lata 20 ... 
Lp. Kopalnia Razem 

'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 'Ol '02 '03 '04 '05 '06 

l. Andaluzja l l 2 
2. Anna l l 

3. 
Barbara-

l l Chorzów 
4. Bielszawice l l l l l 5 
5. Borynia 2 l 3 
6. Brzeszcze l l l 3 
7. Brzeziny l l 
8. Budryk l l l 3 
9. ęytom II l l 
lO. Bytom III l l 
11. Centrum l l 2 
12. Chro]:)Jy II l l 
13. Chwałowi ce 2 2 
14. Czeczot l l 
15. Gliwice l l 
16. Haleroba l l l 3 
17. Janina l l 
18. Jankowice l l 2 
19. Jas-Mos l l 
20. Julian l l 

21. 
Katowice-

l l l l 3 
K!eofas 

22. 
Kazimierz-

l l 2 
Juliusz 

23. Knurów l l 2 
24. Makoszowy_ l l 
25. Mi echowice l l 
26. Morcinek l l 2 
27. M__ysłowice 1 l 2 
28. NowaRuda l l 
29. Paryż l l 
30. Piast l l 
31. Piekary l l 2 
32. Pniówek l l 
33. Polska-Wirek l l 2 4 

34. 
Porąbka-

l l 2 
Klimontów 

35. 
Powstańców 

l l 
Śląskich 

36. R.y_ d ułtow__y_ l l 2 
37. Siltech l l 
38. Sośnica l l l l l 5 
39. Sląsk 2 l 3 
40. Wesoła l l l 3 
4 1. Wujek l l l 2 5 
42. Zofiówka l l 2 
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Optymalną ocenę poziomu pożarowości daje jednak odniesienie do stanu na koniec 2006 roku, 
czyli uwzględniającego kolejne etapy likwidacji i łączenia kopalń (tab. 3). 

Tabela 3. Zestawienie pożarów i częstości pożarów kopalń z Jat 1997-2006 
według stanu kopalń na koniec roku 2006 
Table 3. List offires and frequencies ofmine fires in the years 1997- 2006 

d' . f . h d fth 2006 accor mg to regtster o mmes at t e en o e year 

Liczba pożarów 

Kopalnia/ w latach 1997-2006 
Lp. Przedsiębiorca 

/Zakład Górniczy 

Udział 

[%] 

Kopalnia 
Przedsię-

Kopalnia 
Przedsię-

biorca biorca 

l. 
KWKBUDRYK 

KWKBudryk 3 3 6,67 6,67 
S.A. 

JASTRZĘBSKA 

2. SPÓŁKA KWKPniówek l l 2,22 2,22 
WĘGLOWA S.A. 

3. 
KATOWICKI 

KWK Mysłowice l 2,22 
c---
c-!- HOLDING 

KWK Wesoła 2 
9 

4,44 
20,01 

KWKWujek 
5. WĘGLOWY S.A. 

(w tym Ruch Śląsk) 6 13,35 

r--Ł- KWK Bielszawice 5 l l, 11 
KWK Bobrek-Centrum 

7. (w tym dawny 3 6,67 
Bytom III) -

KWK Brzeszcze-
8. 

Silesia 
2 4,44 

---::--
___.2,:_ KWKHalemba 2 4,44 

10. KWK Jankowice l 2,22 -
KOMPANIA KWKKnurów 4,44 ___!__L 2 30 66,66 

r-lb- WĘGLOWA S.A. KWKPiast l 2,22 
Zakład Górniczy 

13. 
Piekary (w tym dawna 

4 8,89 
KWK Brzeziny 

7. 
+dawny Bytom II) 
KWK Polska-Wirek 4 8,89 

r--,--
KWK Rydułtowy-Anna ~ 3 6,67 

16. 
KWK Sośnica-

3 6,67 
Makoszowy 

POŁUDNIOWY 

17. KONCERN KWKJanina l l 2,22 2,22 
WĘGLOWY S.A. 

18. 
SILTECH 

Kopalnia Siltech l l 2,22 2,22 
Sp. z o.o. 

Wskaźnik 

WCzP 
kopalni 

0,3 

0,1 

O, l 
0,2 

0,6 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 
0,1 
0,2 
0,1 

0,4 

0,4 
0,3 

0,3 

0,1 

0,1 

Z czynnych 32 kopalń pożar zaistniał w 18 z nich, co stanowi nieco ponad 56% wszystkich ko
palń. 

W oparciu o przedstawiony wskaźnik rozkład częstości pożarów był następujący: 
- w grupie kopalń o dużej pożarowości- 4 kopalnie - około 12%; 
- w grupie o średniej pożarowości - 8 kopalń - 25%; 
- w grupie o małej pożarowości - 6 kopalń - około 19%. 
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5. WSPOMAGANIE WYKRYWANIA POŻARÓW 

W okresie lat 1997-2006 w większości przypadków, to jest w 29 na 54 pożary ich objawy wykryto 
dzięki CO-metrii automatycznej [14]. Z tego w 23 przypadkach wykryto pożar w rejonie ściany (na 
41 pożarów), a w 6 przypadkach poza rejonem eksploatacyjnym (na 13 pożarów). Trudno więc prze
cenić rolę automatycznej aerometrii górniczej we wczesnym wykrywaniu pożarów. Tym bardziej, 
że wykryte zostały zarówno pożary endogeniczne - 19 na 3 7, jak i egzogeniczne - l O na 17 poża
rów. 

Udział systemowego monitorowania w wykrywaniu zagrożenia pożarowego i pożarów jest co
raz powszechniejszy. Dzięki temu do pożarów, a więc do akcji ratowniczych dochodzi stosunkowo 
rzadko - l pożar na około l 0-15 przypadków prowadzenia prac zaawansowanej profilaktyki, a zwią
zanych z destymulacją zagrożenia pożarowego. 

Wśród wielu przyczyn zdarzeń wypadków, czy też tragedii jakie miały miejsce w ostatnich la
tach dosyć często powtarza się niewłaściwy sposób działania osób odpowiedzialnych za wprowa
dzanie odpowiednich procedur po zaistnieniu zagrożenia. Między innymi dotyczy to wycofywania 
załogi z zagrożonego rejonu po przekroczeniu dopuszczalnych parametrów kryterialnych, co w nie
których przypadkach może kończyć się tragicznie. 

Dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego ukierunkowa
ne powinno być więc na: 
- kontrolę procesów technologicznych; 
- zdalne sterowanie niektórymi procesami technologicznymi (prowadzenie eksploatacji); 
- lokalizację załogi;kontrolę zagrożeń aerologicznych; 
- zabezpieczenia metanometryczno-pożarowe w oparciu o prognozowaną wzrostową linię trendu; 
- rejestrację wstrząsów i kontrolę tąpań; 
- alarmowanie i zdalne wycofYwanie załogi w razie niebezpieczeństwa. 

Umożliwi to: 
- alokację załogi do wyrobisk o większym stopniu bezpieczeństwa; 
- wyłączenie energii elektrycznej przed faktycznym przekroczeniem dopuszczalnych stężeń me-

tanu; 
- wycofanie załogi przy przekroczeniu dopuszczalnych zawartości gazów (CO, C02, CH4), po

przez wysyłanie odpowiednich komunikatów; 
- dokonanie analizy i oceny zaistniałej sytuacji oraz podjęcie szybkiej i właściwej decyzji, na przy

kład o rozpoczęciu akcji ratowniczej. 

PODSUMOW ANIE 

Samozagrzewanie węgla jest procesem złożonym, wymagającym wszechstronnego rozpoznania 
właściwości węgla danego pokładu, co pomaga określić potencjalny poziom zagrożenia pożarowego. 

W taktyce zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi wyraźnego rozgraniczenia wyma
gają działania profilaktyczne - prowadzone w pierwszym okresie - inkubacyjnym, od działań de
stymulacyjnych prowadzonych w okresie drugim samozagrzewania węgla. 

Zmniejszająca się- w okresie restrukturyzacji górnictwa- liczba kopalń i liczba ścian oraz roz
wój środków kontroli poziomu zagrożenia pożarowego, środków profilaktyki przeciwpożarowej 
i działań destymulacyjnych przyczyniły się do utrzymywania się pożarów na poziomie nie prze
kraczającym liczby l O w roku. 

Rzeczywisty poziom zagrożenia pożarem w kopalni można określić za pomocą wskaźnika czę
stości pożarów WCzP, i to niezależnie od długości rozpatrywanego okresu. 
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Spośród 32 kopalń funkcjonujących na koniec 2006 roku w większości- 56%- doszło do co 
najmniej jednego pożaru w okresie lat 1997-2006, przy czym 4 kopalnie należą do grupy o naj
wyższej pożarowości, a 8 kopalń do grupy o średniej pożarowości. 

Ważną rolę w wykrywaniu zagrożenia pożarowego i pożarów odgrywa monitorowanie zagro
żenia przy pomocy CO-metrii automatycznej, dzięki której w latach 1997-2006 wykryto ponad po
łowę wszystkich zaistniałych pożarów - e gzo- i endogenicznych. 
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Characteristic o f Spontaneous Heating o f Coal and Mine Fires 
During Restructuring o f the Mining Industry 

There has been reminded in the paper about a course o f a process o f a spontaneous coal heating. The 
selected issues determining methodology of prevention of spontaneous fire hazards has been pre-
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sented as well. A balance o f min e fires occurred from the year 1994 has been given. A frequency 
rate of mine fires for active mines allowing a real level of mine fire hazard to be determined, has 
been presented. Finally the importance o f measuring instruments for fire hazard detection has been 
emphasized. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Eksploatacja pokładu 51 O w partii "L" KWK "Wujek" 
Ruch "Śląsk" zamykającą ścianą 8 w aspekcie generowanej 
aktywności sejsmicznej oraz jej oddziaływanie na wyrobiska 
dołowe i infrastrukturę powierzchniową 

Czesław Bubała, Adam Kucia 
KHW S.A. KWK .. WLljek", Katowice 

Robert Siata 
GIG Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono przebieg eksploatacji ściany 8 w pokładzie 51 O 
w partii "L" KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" . Omówiono warunki górniczo-geologiczne, kształtowa
nie się zagrożeń naturalnych, zastosowane metody ich oceny oraz zastosowane środki profilaktyki 
pozwalające na bezpieczne prowadzenie ściany. Omówiono rejestrowaną aktywność sejsmiczną oraz 
jej oddziaływanie na wyrobiska dołowe i obiekty na powierzchni - w tym wyniki pomiarów przys
pieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami górniczymi. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, eksploatacja, zagrożenie, wstrząs sejsmiczny 

l. WSTĘP 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Śląsk" (obecnie KWK "Wujek" Ruch "Śląsk") zaliczanajest do naj
bardziej zagrożonych tąpaniami. Świadczy o tym duża rejestrowana aktywność sejsmologiczna, jak 
również duża liczba stąpnięć. Od 1975 do 2004 roku w KWK "Śląsk" wystąpiło 21 tąpnięć z czego 
9 w pokładzie 510-L, a w sumie w partii "L" zanotowano ich 15. 

Od końca lat 70. XX wieku prowadzona jest eksploatacja odprężająca w pokładzie 51 0-L. Uru
chomiona w grudniu 2005 roku ściana 8 jest ostatnią, zamykającą ścianą w przystropowej warst
wie pokładu 510-L. Eksploatacja tej ściany prowadzona jest w warunkach potencjalnie wysokiego 
zagrożenia tąpaniami przy wysokiej aktywności sejsmicznej. Pomimo zarejestrowania wielu wstrzą
sów wysokoenergetycznych nie wystąpiły tąpnięcia podczas eksploatacji ściany 8, natomiast istot
nym problemem stało się oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię. 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 

Partia "L" stanowi wschodnią część obszaru górniczego kopalni. 
Granicami tej partii są: 

- od wschodu uskok VIII (środkowy) o zrzucie około 50 m, stanowiący granicę eksploatacji z Ru
chem "Wujek"; 
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- od zachodu uskok VIa i VII o zrzutach około 45-90 m oraz granica z KWK "Polska-Wirek"; 
- od północy granica z była KWK "Katowice-Kleofas"; 
- od południa uskok równoleżnikowy o zrzucie około 50 m. 

Partia "L" jest najlepiej rozeznaną partią złoża KWK "Wujek" Ruch "Śląsk". Eksploatacja pro
wadzona była wyłącznie w pokładach tąpiących. W patii tej dokonano eksploatacji pokładów 416, 
417, 502 (dwie warstwy), 504, 507 i 51 O (dwie warstwy). Obecnie w partii tej do eksploatacji po
została jedna ściana w pokładzie 417 oraz dokończenie eksploatacji pokładu 510 . Generalnie upad 
warstw w partii "L" wynosi około 6-8" w kierunku na SW. 

Główne zagrożenia naturalne 

l. Zagrożenie tąpaniami 
Pokład 51 O w partii "L" - warstwa przystropowa zaliczona jest do III stopnia zagrożenia tąpania
mi. Do III stopnia zagrożenia tąpaniami zaliczona jest również warstwa przyspągowa pokładu 51 O 
w rejonie ścian 5d i 6d. Pozostała część warstwy przyspągowej odprężona przez czyste wybranie 
warstwy przystropowej (za wyjątkiem pól ścian 5d i 6d) zaliczona jest do I stopnia zagrożenia tą
paniami. 

Pozostałe pokłady w partii "L", tj.: 
416 i 417 zaliczone są do III stopnia zagrożenia tąpaniami; 
502 zaliczony jest do I i III stopnia zagrożenia tąpaniami (do I stopnia część warstwy przyspą
gowej odprężona przez czyste wybranie warstwy przystropowej); 
504 i 507 zaliczone są do I i III stopnia zagrożenia tąpaniami. 

2. Zagrożenie metanowe 
Pokład 510 w partii "L" zaliczony został w 1997 roku przez OUG w Bytomiu do lil kategorii zagro
żenia metanowego. Podstawą tego zaliczenia były wyniki badań metanonośności stwierdzające za
wartość metanu w ilości 4,091 m3/Mg czystej substancji węglowej . 

W partii "L" pokłady zalegające powyżej pokładu 51 O zaliczone zostały do: 
- IV kategorii zagrożenia metanowego (część pokładu 504); 
- do III kategorii zagrożenia metanowego (pokłady 507 i 502); 
- do II kategorii zagrożenia metanowego (część pokładu 504); 
- do I kategorii zagrożenia metanowego (pokłady 417 i 416). 

3. Zagrożenie wybuchowe 
Z przeprowadzonych przez GIG KD "Barbara" badań skał stropowych pod względem zdolności do 
iskrzenia zapalającego metan wynika, że zapalenia metanu są możliwe przy swobodnym spadku 
skał stropowych z wysokości powyżej 2,5 m. 

4. Zagrożenie pylowe 
Pokład 510 w partii "L" zaliczony został w roku 1975 przez OUG w Bytomiu do klasy B zagro
żenia wybuchem pyłu węglowego . Wyniki badań w tym zakresie potwierdziły słuszność zaliczenia 
tego pokładu do klasy B, a określona wówczas zawartość części lotnych w węglu tego pokładu wy
nosiła 39%. 

5. Zagrożenie temperaturowe 
Stopień geotermiczny dla Ruchu "Śląsk" wynosi średnio mśr = 31,75 m/°C zaś dla partii "L" m510 = 
= 31,00 m/0 C. 

Partia "L" pokładu 51 O usytuowana jest pomiędzy izotermami o wartości t 1 = 31 o c w północnej 
części i wartości t2 = 32°C w południowej części tej partii, co umieszcza ją pomiędzy I a II po
ziomem krytycznym. 

Obliczony dla pokładu 51 O w partii "L" wskaźnik klimatyczny osiągnął wartość średnią. 
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6. Zagrożenie pożarowe 
W oparciu o przeprowadzone badania węgla pokładu 51 O w partii "L" wyznaczony został wskaź
nik samozapalności węgla sz• = 72-75°C/min, A= 61-67 kJ/mol, co klasyfikuje go do II grupy 
samozapalności jako węgiel o małej skłonności do samozapalenia. Wyznaczony został okres inku
bacji dla węgla pokładu 51 O w partii "L" wynoszący Tink = 68-81 dni. 

3. PRZEBIEG ROBÓT GÓRNICZYCH W PARTII "L" 

Zgodnie z opracowanym w roku 1979 "Perspektywicznym projektem wybierania złoża, ujmującym 
w sposób kompleksowy zwalczanie zagrożenia tąpaniami" pokład 504 przewidziano jako odpręża
jący dla pozostałych pokładów siodłowych partii L. Eksploatacja pokładu 504 prowadzona była · 
w utrudnionych warunkach geologicznych. Liczne ścienienia i wymycia pokładu oraz występujące 
uskoki o zrzutach dochodzących do 3,5 m uniemożliwiały czyste wybranie pokładu. Sposób wyeks
ploatowania pokładu 504 spowodował powstanie dużej ilości wysp i resztek oraz krawędzi o zmien
nym przebiegu, które silnie oddziaływują na pokłady sąsiednie. 

Pod wyeksploatowanym pokładem 504 prowadzono eksploatację przystropowej warstwy pokła
du 51 O. Górne piętro pokładu 51 O w warstwie przystropowej wybrane zostało systemem ścianowym 
podłużnym z zawałem stropu. Wyjątek stanowi ściana 7 zlokalizowana w resztce pokładu pomię
dzy uskokiem VIII a zrobami zawałowymi, która eksploatowana była systemem poprzecznym. Ro
boty przygotowawcze i eksploatacja zaliczonego do ITI stopnia zagrożenia tąpaniami pokładu 51 O, 
z uwagi na występujące krawędzie oraz resztki pokładu 504, prowadzone były w dużym zagroże
niu tąpaniami. Łącznie w pokładzie 51 O miało miejsce 9 tąpnięć, z których 2 wystąpiły podczas pro
wadzenia robót przygotowawczych a 7 miało miejsce w rejonie eksploatowanych ścian l, 2, 3, 4 
i 7. Wybieraniu tych ścian towarzyszyła dość duża aktywność sejsmiczna, szczególnie w trakcie 
prowadzenia ściany 5d wzdłuż pozostawionej resztki na północ od frontu ściany na początku jej 
wybiegu. Następną eksploatację w tym pokładzie prowadzono w Jatach 1999-2000. Wyeksploato
wano wówczas pod zrobami ściany 21 w zaliczonej do I stopnia zagrożenia tąpaniami warstwie przy
spągowej ścianę 3d. Podczas eksploatacji tej ściany rejestrowano niski poziom zagrożenia tąpnię
ciem. W części poh1dniowej partii w latach 2002-2003 wyeksploatowano parę ścian 9 i 10 syste
mem podłużnym od granic z zawałem stropu. Ścianie 9 eksploatowanej we wpływie krawędzi po
kładu 507 towarzyszyła wysoka aktywność sejsmologiczna zwłaszcza w części środkowej po prze
mieszczeniu się za krawędź wytworzoną ścianą 3/507. W grudniu 2005 roku uruchomiono eks
ploatację pokładu 51 O ścianą 8. Ściana 8 jest ścianą zamykającą eksploatację przystropowej części 
pokładu 51 O pomiędzy zrobami ścian 21 i 9 z przybierką zrobów ściany 21 i wybieraniem części 
przyspągowej pokładu 51 O pod zrobami ściany 21. Obecnie w przyspągowej warstwie pokładu 51 O 

' kopalnia jest w trakcie eksploatacji dwóch ścian zawałowych - ściany 4d i l Od. Pierwsza z ww. 
ścian została okresowo zatrzymana ze względu na napotkane bardzo trudne warunki górniczo-geo
logiczne, natomiast druga z tych ścian została okresowo zatrzymana ze względu na wzrost zagro
żenia pożarowego w jej rejonie. 

Równocześnie z eksploatacją pokładu 51 O w części północnej partii rozpoczęto w części po
łudniowej eksploatację pokładu 502, w zaliczonej do III stopnia zagrożenia tąpaniami warstwie przy
stropowej. Eksploatacja ta była odprężającą dla wiązki pokładów grupy 500. Eksploatację prowa
dzono ścianami podłużnymi od granic z zawałem stropu kolejno warstwa przystropowa i przyspą
gowa. W ten sposób wyeksploatowano 16 ścian zawałowych . Eksploatacji tej, podobnie jak w przy
padku pokładu 510, towarzyszyła bardzo duża aktywność sejsmiczna. Wynikiem tej aktywności by
ło tąpnięcie jakie zanotowano w październiku 1985 roku w chodniku 1 O na wybiegu czynnej ścia
ny 9, w miejscu gdzie pokład 502 nie został odprężony poprzez wcześniejszą eksploatację w po
kładach sąsiednich. Ze względu na wysoki stan zagrożenia tąpaniami w parceli ściany 5 w pokła
dzie 502 na pograniczu z kopalnią "Katowice-Kleofas" kopalnia odstąpiła od jej wybierania. 
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W pokładzie 507 w południowym piętrze partii "L" wyeksploatowano 3 ściany podłużne syste
mem z zawałem stropu rozpoczynając od ściany 1 wzdłuż uskoku równoleżnikowego o zrzucie oko
ło 110m. Eksploatację ścian l i 2 zakończono w 1993 roku bez większych utrudnień ze strony za
grożenia tąpaniami. Ścianę 3 uruchomiono w czerwcu 1991 roku. W trakcie wybierania tej ściany 
wystąpiły 2 tąpnięcia. Ponowne uruchomienie ściany 3 było uwarunkowane również odtworzeniem 
podścianowego chodnika badawczego 3. W trakcie prowadzenia tych robót w grudniu 1994 roku 
miało miejsce kolejne tąpnil(cie w tym pokładzie . Po tąpnięciu roboty górnicze w pokładzie 507 
zostały wstrzymane, a dalsza eksploatacja tego pokładu zaniechana ze względu na duże zagrożenie 
tąpaniami i stwierdzone wymycie tego pokładu na północ od chodnika 4/507. 

4. EKSPLOATACJA ŚCIANY 8 W POKŁADZIE 510 W PARTII "L" W LATACH 2005-2007 

Problem eksploatacj i pokładu 51 O ścianą 8 był wielokrotnie tematem posiedzeń Komisji ds. Tąpań 
w ZGWWK oraz innych gremiów zajmujących się zagrożeniem tąpaniami.-Ze względu na dokona
ną eksploatację w północnej części pokładu 51 O, liczbę tąpnięć w pokładach 51 O i 507 oraz głębo
kość zalegania uznano, że wybranie parceli tej ściany będzie wyjątkowo trudne ze względu na po
tencjalny stan zagrożenia tąpaniami. 

Tabela l . Zestawienie aktywności sejsmologicznej z rejonu ściany 8 
w okresie od grudnia 2005 do lipca 2007 roku 
Table l. Summary ofthe seismicity data from the No. 8 Longwall Face Area 

d d b D b 2005 d J l 2007 recor e etween ecem er a n UIV 

Energia 
Miesiąc/Rok 

10"2J 10"31 10"4J 10"51 10"6J 10"71 Razem 

Grudzień 2005 o 2 o o o o 2 

Styczeń 2006 o 38 17 3 o o 58 

Luty 2006 14 125 77 2 o o 218 

Marzec 2006 21 117 115 32 o o 285 

Kwieciell 2006 12 55 75 28 3 o 173 
Maj 2006 lO 51 81 22 l o 165 

Czerwiec 2006 5 68 66 29 2 o 170 
Lipiec 2006 8 84 73 19 7 o 191 
Sierpień 2006 6 44 45 15 8 l 119 
Wrzesień 2006 6 33 31 16 5 l 92 

Październik 2006 5 26 43 19 2 o 95 
Listopad 2006 3 50 58 18 4 o 133 
Grudzień 2006 5 54 45 25 6 o 135 
Styczeń 2007 6 59 82 28 6 o 181 

Luty 2007 11 64 81 28 4 o 188 
Marzec 2007 19 72 82 33 9 o 215 

Kwieciell 2007 12 74 76 29 2 o 193 
Maj 2007 10 62 56 15 l o 144 

Czerwiec 2007 5 43 41 lO o o 99 
Lipiec 2007 lO 65 40 5 o o 120 

Razem 168 1186 1184 376 60 2 2976 
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Suma E Postęp 

[x l 04J] [m] 

0,90 16 
191,90 64 
348,22 72 
1588,44 95 
1841.38 60 
783 ,22 50,5 
1603,58 60 
3043,74 60 
3820.49 55 
2780,36 29 
1470,09 33 
1718,95 36,5 
1936,26 35 
3044,06 41 
1772,75 40 
2954,71 44 
1938,06 42 
904,54 22 
363,30 11 
269,25 27,5 

32374,2 893,5 



Zgodnie z ustaleniami Projektu Technicznego (tzw. kompleksowego), ściana 8 projektowana 
była jako ściana zamykająca, usytuowana pomiędzy zrobami ścian 21 i 9 w warstwie przystropo
wej. Ze względu na stwierdzony, wysoki potencjalny stan zagrożenia tąpaniami w północnej części 
parceli ściany 8 w pasie złoża przyległym do zrobów ściany 21 prowadzenie ściany 8 w tym miejs
cu zaprojektowane zostało z wygradzaniem chodnika nadścianowego. Połączenie chodnika wygro
dzeniowego z chodnikiem 9a w przyspągowej warstwie pokładu 51 O (pod zrobami ściany 21) sta
nowić miały przecinki wykonywane w odległościach od 30 do l 00 m od siebie. Sam chodnik 9a 
miał zostać wykonany w odległości około 15 m od chodnika 9 w celu pozostawienia skutecznego 
pasa izolacyjnego do zrobów ściany 3d. 

Parcela ściany 8 jest zlokalizowana skośnie do krawędzi eksploatacyjnych pokładów sąsiednich, 
w tym do znajdującej się w odległości około 2 m krawędzi pokładu 507, w odległości około 38 m 
krawędzi pokładu 504, około 58 m krawędzi pokładu 502 i w odległości około 159m krawędzi po
kładu 416. 

Eksploatację ściany 8 rozpoczęto 22 grudnia 2005 roku. Od początku eksploatacji ograniczono 
jej postęp od 4 do 2m na dobę. Do dnia 31.07.2007 roku ściana 8 uzyskała około 900 m postępu. 
Wraz z postępem frontu ściany 8 zmniejszeniu ulegałajej część w której dokonano zawałowej eks
ploatacji pokładu 507 nad pokładem 510. Do chwili rozpoczęcia eksploatacji do dnia 31.07.2007 ro
ku w rejonie ściany 8 zanotowano 2856 wstrząsów górotworu, w tym 423 wstrząsy wysokoenerge
tyczne. 

Ze względu na utrzymującą się wysoką aktywność sejsmiczną w dniu 6 kwietnia 2006 roku de
cyzją Dyrektora OUG w Katowicach ograniczono postęp ściany do 3 m na dobę. W jej wyniku zmniej
szyła się ilość rejestrowanych wstrząsów górotworu jednakże suma wydzielonej energii pozostała 
na przybliżonym poziomie. 

W miesiącu lipcu decyzją Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ze względu na okresowy wzrost 
ilości wstrząsów górotworu, ponownie ograniczono postęp ściany 8 do 2,5 m na dobę, a w styczniu 
2007 roku do 2 m na dobę. 

Analizę rejestrowanej sejsmiczności w okresie od grudnia 2006 do czerwca 2007 roku przed
stawiono na poniższych wykresach. 
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Rys. l. Analiza sejsmiczności indukowanej eksploatacją pokładu 51 O w partii "L" ścianą 8 
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Figure l. Analysis ofseismicity induced by mining ofNo. 510 Coal Seam in Part "L" (No. 8 Longwall Face) 
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Rys. 2. Zestawienie sumy wydzielonej energii w porównaniu na tonę wydobycia 
Figur e 2. Summary o f the to tal released energy per l me tri c ton o f output 
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Rys. 3. Zestawienie sumy wydzielonej energii w porównaniu na metr postępu 
Figure 3. Summary ofthe total released energy per l metre oflongwalł face advance 

Aktywna i pasywna profilaktyka tąpaniowa 

Od początku eksploatacji ścianą 8 obowiązywały rygory pozwalające na bezpieczne jej prowadze
me: 

wyznaczono strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami w chodnikach 9a oraz lOa i lO; 
określono limity zatrudnienia załogi w strefach dla poszczególnych zmian; 
zastosowano systemy telewizji przemysłowej; 
ograniczono postęp ściany; 
wraz z postępem ściany prowadzono strzelania wstrząsowe z frontu ściany. 
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Tabela 2. Zestawienie aktywnej profilaktyki tąpaniowej wykonanej podczas 
eksploatacji ściany 8 w okresie od grudnia 2005 do lO sierpnia 2007 roku 
Table 2. Summary ofthe active anti-rockburst preventive measures takenduring mining 

f h N 8 L 11 F . . d ffr D b 200 o t e o. ongwa ace spannmg a peno o om ecem er 5 to lO August 2007 
Rodzaj strzelania Ilość strzelań Ilość MW w kg 

Strzelania wstrząsowe z frontu ściany 102 12 509 
Strzelania torpedujące z frontu ściany l 213 

Ściana 8 od momentu rozpoczęciajej eksploatacji objętajest pełnym monitoringiem zagrożenia 
tąpaniami tj. : 
a. na bieżąco prowadzone są pomiary geofizyczne metodą geotomografii sejsmicznej w celu okreś-

lenia miejsc koncentracji naprężeń w polu ściany; 
b. ściana 8 objęta została kompleksową metodą oceny stanu zagrożenia tąpaniami; 
c. wykonano rozeznanie górnicze na wybiegu ściany; 
d. wykonywane są kontrolne wiercenia małośrednicowe z częstotliwością l raz na dobę; 
e. prowadzona była obserwacja sejsmoakustyczna za pomocązwiększonej liczby geofonów; 
f. prowadzona była obserwacja sejsmologiczna za pomocą zamkniętej i zoptymalizowanej kopal

nianej sieci stanowisk sejsmicznych, przy błędzie lokalizacji wstrząsów do 50 m; 
g. na bieżąco stan zagrożeń naturalnych w rejonie prowadzonej eksploatacji pokładu 51 O w partii 

"L" analizowany był przez poszczególne zespoły ds . zagrożeń kopalni oraz przez Zespół Nau
kowo-Doradczy powołany przez KRZG w skład którego wchodzą, przedstawiciele nauki, człon
kowie resortowych komisji ds. zagrożeń oraz przedstawiciele organów nadzoru górniczego. 

Rys. 4. Rozkład zagrożenia sejsmicznego w parceli ściany 8 określony na podstawie 
pomiarów metodągeotomografii sejsmicznej wykonanych w marcu 2007 roku 
Figure 4. Distribution of seismic hazard in the parcel ofNo. 8 Longwall Face determined 
on the base of the measurements made using seismic geotomography metbod in March 2007 

W styczniu 2006 roku przed zakończeniem rozruchu ściany 8 wykonano pomiary geofizyczne 
metodą geotomografii sejsmicznej na około 250 metrach wybiegu ściany 8. W wyniku przeprowa
dzonych pomiarów stwierdzono, że zanotowane wartości propagacji fal sejsmicznych w rejonie ba
dań klasyfikują go do stanu braku, słabego i lokalnie średniego stopnia zagrożenia sejsmicznego. 
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Stan średniego zagrożenia sejsmicznego stwierdzono w południowej części parceli ściany 8 w rejo
nie krawędzi pokładu 507. W rejonie tej krawędzi notowana wartość prędkości propagacji fali po
dłużnej w pokładzie węgla osiąga 2200 m/s, co odpowiada anomalii sejsmicznej na poziomie oko
ło 12%. Wartości prędkości propagacji fali podłużnej w skałach otaczających charakterystyczne są 
dla mocnych skał zalegających na dużych głębokościach i kształtują się na poziomie od około 
4000 m/s w północnej części parceli ściany 8 do 4800 m/s w jej części południowej i wschodniej. 

W marcu 2006 roku wykonano ostatnie (IV seria) pomiary geofizyczne metodą geotomografii 
Sejsmicznej na około 250 metrach wybiegu ściany 8. W polu ściany stwierdzono dużą zmienność 
wartości kinematycznych parametrów analizowanych fal sejsmicznych. Wynikają one z lokalizacji 
ściany 8 pomiędzy zrobami pokładu 51 O i występowania w jej polu krawędzi eksploatacji pokładów 
nadległych. Maksymalne prędkości propagacji fali podh1żnej w skałach otaczających pokład prze
kraczają lokalnie 4500 m/s. W pokładzie oscylują w przedziale od 2000 do 2200 m/s, co odpowie
da anomalii sejsmicznej na poziomie od 2 do 12%. Według sejsmicznej skali oceny w przedmioto
wym rejonie stwierdzono generalnie średni i lokalnie słaby stopień przyrostu naprężeń i zagrożenia 
sejsmicznego. W stosunku do wyników uzyskanych podczas poprzednich pomiarów sejsmicznych 
wartości prędkości fali sejsmicznej w pokładzie węgla były zbliżone natomiast w skałach otaczają
cych zarejestrowano najwyższe wartości prędkości fal. Zjawisko takie jest wynikiem zwiększania 
się naprężeń w pokładzie w polu ściany 8. 

5. WPŁ YW WSTRZĄSÓW GÓRNICZYCH WYWOŁANYCH 
EKSPLOA T ACJĄ ŚCIANY 8 NA POWIERZCHNIĘ 

Parcela ściany 8 znajduje się pod terenami niezabudowanymi (nieużytki) generalnie na obszarze mia
sta Chorzów (przecinka ściany 8 była zlokalizowana w rejonie granicy pomiędzy miastami Cho
rzów - od zachodu i Katowice - od wschodu). Znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie teren za
budowany to położona w odległośc i około l km dzielnica miasta Katowice - Kokociniec. Ponie
waż generowana eksploatacją ściany 8 aktywność sejsmologiczna byłą uciążliwa dla mieszkańców 
przyległych dzielnic, dla określania wartości przyśpieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami 
górniczymi na powierzchni, kopalnia zabudowała 2 stanowiska akcelerometryczne wyposażone 
w aparaturę typu Amax-99 produkcji GIG Katowice. W kwietniu bieżącego roku zabudowano ww. 
aparaturę w budynku centrali telefonicznej Ruchu "Śląsk" przy ulicy Kalinowej w Rudzie Śląskiej, 
a w maju bieżącego roku na prywatnej posesji przy ulicy Heweliusza w Katowicach (dzielnica Ko
kociniec). W czerwcu 2006 roku zabudowany został trzeci zestaw pomiarowy na terenie oczyszczal
ni ścieków w Katowicach-Panewnikach. Na początku bieżącego roku kopalnia zabudowała czwar
ty zastaw pomiarowy w rejonie ulicy Bałtyckiej w Katowicach-Panewnikach . Rejestracje tego sta
nowiska przypadły po okresie największej aktywności sejsmologicznej rejonu i nie wnoszą istot
nych informacji do tematu niniejszego artykułu. 

Kopalnia zleciła wykonanie prognozy na w lata 2006-2011 która stwierdza, iż przyspieszenia 
drgań gruntu osiągać będą wartość do 250 mm/s2

, a incydentalnie mogą osiągnąć wartość 500 mrn/s2
. 

Według skali MSK-64 przyspieszenia te nie powinny stanowić zagrożenia konstrukcji budowlanych 
i infrastruktury technicznej. Przed uruchomieniem ściany 8 kopalnia przeprowadziła inwentaryzację 
budynków. W I połowie 2006 roku w wyniku wstrząsów pochodzących z OG Ruchu "Śląsk" zło
żono l O wniosków o uznanie szkód górniczych, które jednak nie zostały uznane. 

Z poniższego zestawienia wynika, że zarejestrowano wartości przyspieszeń wyższe od 250 mm/s2• 

Pomimo wysokiej aktywności sejsmologicznej rejestrowanej w rejonie ściany 8, nie notowano szkód 
spowodowanych wstrząsami górotworu wywołanymi eksploatacją pokładu 51 O ścianą 8. Notowa
ne wstrząsy były jednak mocno odczuwalne przez mieszkańców pobliskich dzielnic i były powo
dem interwencji telefonicznych i informacji o odczuciach tych wstrząsów w budynkach miesz
kalnych. 
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Tabela 3. Zestawienie wybranych rejestracji przyśpieszeń drgań gruntu wywołanych 
wstrząsami z rejonu ściany 8 w okresie kwiecień-sierpień 2006 roku 
Table 3. Summary o f the selected records o f ground motion accelerations o f min e tremors 
fi l N 8 L 11 F A b . d b A "l d A 2006 rom t1e o. ongwa ace rea o tam e etween ~pn an ugust 

Odległość Odległość 

Przyspieszenie 
epicentrum Przyspieszenie epicentrum 

Energia analityczne 
wstrząsu rejestrowane wstrząsu 

w epicentrum 
od aparatury AMAX od aparatury 
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Rys. S. Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" z lokalizacją 
stanowisk akcelerometrycznych (stan na 1.07.2006- maksimum aktywności sejsmologicznej rejonu) 
Figure S. The situation and altitude map with accelerometer recording sites locations ofthe "Śląsk" 
Production Section Area "Wujek" Coal Mine (l July 2006- the highest seismicity in the area) 

563 



WNIOSKI 

l. Właściwy dobór metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami stworzył możliwość optymalnego do
boru metod stosowanej profilaktyki. 

2. Pomimo wysokiej aktywności sejsmicznej występującej w rejonie eksploatowanej ściany 8 oraz 
występowania realnego zagrożenia tąpaniami możliwe było bezpieczne jej prowadzenie przy zas
tosowaniu przedstawionej aktywnej i pasywnej profilaktyki. 

3. Z analizy wykresów wynika, że decydujący wpływ na sejsmiczność ściany 8 miał uzyskiwany 
postęp. W większości przypadków wykresy pokazujące sumę energii na metr postępu jak rów
nież na tonę wydobycia są zbieżne z sumą energii uzyskiwaną w dobie. 

4. Prowadzenie obserwacji i pomiarów drgań gruntu spowodowanych wstrząsami górniczymi umoż
liwia określanie ich wpływu na infrastrukturę na powierzchni terenu. 

5. W najbliższej przyszłości j est wskazane wypracowanie i przyjęcie jednolitej skali pozwalającej 
na rzeczywistą ocenę wpływów wstrząsów górniczych na infrastrukturę na powierzchni. 
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Characterization ofthe No. 510 Mining Coal Seam by Driving the No. 8 
Longwall Face in Part "L" ofthe "Śląsk" Production Section "Wujek" Coal 
Mine in Terms ofthe Generated Seismicity and its Interaction 
with Underground Mine Openings and with the Surface Infrastructure 

The paper presents the progression ofmining ofNo. 8 Longwall Face in Part "L" ofthe "Śląsk" Pro
duction Section "Wujek" Coal Mine. The miningand geological conditions, formation ofnatural 
hazards and methods used in their assessment, and the preventive measures applied allowing safe 
mining o f the longwall face are discussed. Also are discussed the recorded seismicity and i ts inter
action with underground min e openings and the surface development including the results o f mea
surements o f ground motion accelerations produced by mining tremors. 
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Prospects o f Mining Development 
in Rivne-V olyn Region o f Ukrain e 

Z. Malanchuk, V. Gurin, M. Giro! 

Szkota Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

National University oj Wat er Management and Nature Resources U s e, Rivne, Ukraine 

Description ofraw mineral-material base ofthe North-Westem region ofUkraine is resulted in this 
work. 

More than 600 deposits o f minerais w hi ch are presented 18 kinds are counted in the Rivne region. 
On January 1 of 2006 state balance of supplies of minerais i s register 242 deposits, from them 84 
are mastered industry and 59 mountain enterprises function on their base. 

An area, unique in Ukraine, has the explored amber deposits: Klesivske in Samu district and 
Vilne in Dubrovitsa district, where minerał beds in sandy and sandy-clayey soils on a depth 15 me
ters. 

From all the types ofthe natura! coloured stone (precious, semiprecious) amber most competeti
ve. Due to the wide variety o f the coloured varieties: from white to dark, through yellow and oran
ge tints and degrees oftransparency. Ukrainian amber has the special allure. 

Having a signiticant amount of chemical components i t use as decorations, vamishes, paints and 
medicinal preparations. For amber processingin Rivne a jewellers factory was built to make a je
weller decorations, amber acids, volatile aromatic oils [1], [2] . 

In the Rivne region the unique deposits o f basalts are located. In a bar breadthways l 0-15 km 
which is stretched out from Slavyta town (Hmelnutsk region) on a south to Kuznetsovsk town in 
the north (Rivne region) found out 7 basalt deposits from which 5 is mining today, particular: Be
restovetske, Ivano-Dolunske and Velikomirske in Kostopił district and Rafalivske and Politske in 
Vołodumurets distri et. Appraised by the State commission on the supplies o f minerais the supplies 
basaltic raw materiał, suitable for a production macadam products make 38 million.m\ basaltic fib
re and minerał wool - 400 millian tons. 

On deposits w hi ch are devełoped, basa! ts mainly use for production o f rubbłe-macadam products 
and roadway. Presence in Kostopił deposits ofbasaltic "posts" allows to carry out blocks miningand 
make different architectonically build wares from them (monuments, polished tile, stair and other). 

N ex t to basa! ts the volcanic tuffs have wide distribution - products o f volcanic eruption. The 
prognosis resources o f tuff raw material in Rivne region make hundreds millian tons, that is prac-
tically inexhaustible. · 

It no conventional for a region minerais which is recommend to use for the fertiłity increase and 
decontamination o f radio-active muddy soils, in quality minerał admixtures to the cattle and bird for
ages, easy porous fillers to heat protective materials. 

After the previous counts of the Rivne geologicał expedition the prospective resources of this 
raw material in district exceed in 60 millian tons. 

For a long time tuffs practically not used and dumped. lt is set that due to considerable sorbents 
maintenance (50-60%) tuffs find out valuabłe sorption, selective and cation exchange properties and 
can be used in quality: improver during conducting o f decontamination o f soils in the area o f radio
active pollution; admixtures to the mixed fodders with the sorption purpose o f artiticiał radioactive 
nuclides, słags destroying from the animałs organism [3], [4]. 
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Figure l. Tuffs outputs under basa! ts in the wal! o f Rafalivka quarry 

In the last years the prospects of creation in the region of own raw mineral-material base ofphos
phoric fertilizers are certain on the base of deposits of grainy phosphorites. 

The prospects o f mastering o f phosphatic raw material o f grainy typ e are mo re real in the N orth
Western region o f Ukrain e (Volyn, Rivne, Hmelnutsk and Ternopil regions ), where the prognosis 
resources o f phosphorites at the bedding depths o f productive horizons to l 00 meters are estimated 
in 2480 million tons [5]. 

Figure 2. Experimental works from hydraulic mining o f grainy phosphorites 
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The resources o f grainy phosphorites in the Rivne region are appraised in 81, l millian tons o f 
o re or 4,9 millian tons o f phosphorus. Requirement o f Ukrain e are in natura! ores o f complex ac
tion (grainy phosphorites) is estimated in 13,9 millian tonsin a year. 

The most studied and prepared to industrial development is Mulatun deposit which is located in 
Ostrig district [ 6]. 

The balance supplies ofthe deposit (category C-2) are approved by the State commission on the 
supplies o f minerais at Ministry o f ecology and natura! resources o f Ukraine (protocol N!! 531 from 
29.08.2000), which answer technical terms "Grainy phosphorites for fertilizers", category C-2 in an 
amount 3594 thousands tons o f ore or 247 thousands tons o f P20 5. 

In the area ofthe Rafalivka copper-ore unit in Rivne region exposured industrial deposits ofna
tive copper. 

Prognosis Ukraine requirements in copper in 2006 .. . 2010 accordingly will be 159,3 and 171,5 
thousands tons, twenty percents from which will be provided own copper scrap, and other as a black 
copper will be leave from nearby Russia and Poland. Today Ukraine does not keep found out reser
ves of copper ores, but prospects of exposure o f them is enough considerable. They are bound by 
native capper mineralization in the Jadder structure ofthe Volyn ore district. 

About the beds ofnative capper in Volyn and Polissya geologists reported before. At one time 
the Polish geologists eonsiciered attractive an area near-by Velukuy and Maluy Mudsk villages in 
Kostopił distri et o f Rivne region and during l 927-1937 years o f the last century researches conduc
ted there. 

Rafalivka o re unit, w hi ch is one o f most perspective, located in western part o f the Rivne re
gion [7]. 

In 2003 the capper searches were completed on south part ofRafalivka area. As a result of geo
logy-economic estimation was selected an area 23,6 square kilometres with perspective resources 
(category P-2) in an amount 761 thousand tons. 

Figure 3. Basalt quarry in the Ivanchi vilłage Figure 4. Macronugget o f copper crystals a place 
of unique find of copper, lengthening kind 

Our poles neighbours, which occupy the first place in Europe in copper mining, sulfide ore ob
tain by the mine method from depths 970 ... 1200 meters. In passing with a copper Poland annually 
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get 500 kilograros o f gol d and l 00 kilograros o f platinum. That is why with industrial copper mi
ning in Rivne region Ukraine will get gołd yet and, in fact in separate tests appeared over one gram
me ofnoble metal on the ton ofbreed. 

In the las t years near-by the viilag e o f Rafalivka o f the Rivne region i t was succeeded by the 
geologists to search the beds o f sulfide copper, analogical to Polish, however i t bed on the depth only 
45 ... 140 meters, that in economic and ecological reasons do it more attractive. 

It is important that there is no substantial ecological threat from the mining o f the copper ore and 
its enriching on an environment. For its processing a sirople technological chart is utilized: grind
ing down, washing and gravitation treatment during which heavy partie l es o f metais settle. This te
chnology is already developed and approved in Institute of geotechnical mechanics ofNational Aca
demy of Science in Ukraine [8]. 

Rivne region also contains the considerable supplies o f phosphogypsum raw materia!, w hi ch i s 
wastes production o f V AT "Azot" and on i ts own territory in 58 hectares 15,3 millions tons of 
a phosphogypsum-hydrate are accumulated. 

Research o f the National university o f water management and nature resources use showed that 
at heat treatment of phosphogypsum tumed out gipseous astringent brands FO, 7 . .. F2, on the basis 
o f which possible making o f different nomenclature o f dry mixtures and gipseous wares for build
ing industry [9]. 

However, there is a row o f problem questions in relation o f development o f raw -material base 
o f the region w h ich contact with su ch factors: violation o f natura! equilibrium which arises up as 
a result o f development of deposits; difficult geological terros - extraordinarily intensive flow of 
productive deposits, and also recovering and laying breeds; deposits placing on the private arabie 
earths which are processed and under built-up territories. 

In f orce o f stated above, in our days we have the necessity o f development o f untraditional me
thods o f mining (tuffs, grainy phosphorites, copper) in the North-Western and other regions o fUk
raine, to which is possible to above a hydraulic mining [10]. 

Essence o f hydraulic mining i s erected to destruction o f mountain breed through drillholes by high
velocity hydromonitor streams under the pressure l .. .4· MPa with a simultaneous bearing-out on the 
surface o f products o f destruction as pulp and forming o f the cleansing making. 

The basie persona! touch ofthis method is a clistance eontroi of a main technological processes, 
because a destruction o f mountain breeds and ores take place under earth but eontroi o f these pro
cesses by an auxiliary personnel is on the earthly surface. 

Sequence ofbasic technological operations ofhydraulic mining is taken to the following. From 
the earth surface by the use of traditional facilities (borings machine-tools) brill and equip mining 
hole. After that a column that have two correlative placed pipes with a sections is set in the mining 
hole. The correlative placed column pipes form two channels - central and ring. In the central co
Jumn channel of a mining hole give a working Iiquid (technical water), and on a ring - give out 
mash on a surface. In !ower column part a headstall is set, which have a hydromonitor section and 
transport device such as hydroelevator, airlift or their combinations. 

The basie hardwares parameters and indexes o f hydraulic mining: 
a. diameters of operating mining holes- 132 ... 500 mm; Jayer thickness (minimum- O, 1 m, maxi-

mum-400 m); 
b. pressure ofworking liquid- to 4 MPa; 
c. charges ofworking liquid- 30 .. . 150 m3/hour; 
d. extemal diameter of extractive devices- 73, 89, 168, 273 and 377 mm; 
e. radius ofwashing away- to 15 m; 
f. volume o f extractive mass from the nmning meter o f productive horizon - l 00 .. . 300 m3

. 

Basic advantages of hydraulic mining in comparison of the traditional open and underground 
methods are: charges decline in deposits mining in 2 .. . 3 times; mobili ty of technological comple
xes; minimum negative influence on the natura! environment. 
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The given method o f minerais exploitation i s gives possibility and economic expedient to de
posits with difficult mining terms: located under lakes, bogs, under built-up territories; with diffi
cult hydrological terms, which economic is not advantageous to develop by traditional methods (open 
or underground method). 

Exactly hydraulic mining mastering foresees a new approach to the searches o f deposits and esti
mation o f prognosis resources and generał minera! potential o f all territories. It i s related with de
posits which today are mining only by opened method and their search limits by depths can present 
industrial intereston depths 200 ... 300 and more ifwe use hydraulic mining. 

Thus, input to exploitation ofknown and opening ofnew deposits oflocal raw materia!: amber, 
copper, grainy phosphorites, tuffs gives opportunity to perfect operating mining enterprises, that will 
be result o f the increase o f economic efficiency o f their production, quality and competitiveness o f 
the prepared products and bringing in mining industry o f the Rivne-Volyn region money from the 
state budget and from potential investors. 
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ABSTRACT: Parameters o f a way o f protection by strips o f varia b Ie rigidity for a reuse o f working 
workings are proved at the combined mining method o f flat seams on large depths. 

Parameters o f perfecting safety method o f protection for repeated using development working 
by s tri p s o f variable rigidity while using combined system o f flat seam working on the larg e depths 
are considered. 

The further mini n g o f flat coal seams at transition to upraise dip parts o f mine fields has Ied to sub
stantial growth o f depth o f conducting mining operations. For las t l O years average depth o f mini n g 
in the Ukrainian part o f Donbass has reached 870 m. Preservation o f the reached level and halving 
o f a coal mining in the lon g term, will lead to increase in averag e depth o f mining up to l 000 m 
and working of depths of 1500-1600 m. In such conditions will demand is predicted deterioration 
mining-and-geological and mining conditions is expected in even large degree at a preliminary con
touring o f reserves working workings. It en tai l s change o f ways o f preparation and mining methods, 
schemes o f transport and ventilation. 

For struggle against a negative rock pressure manifestation on deep mines ofthe Central area of 
Donhass the tenciency o f transition to the combined and continuous mining methods is observed. In 
a greater degree long-pillar systems are subject to negative influence o f depth o f mining. The long
pillar system which was everywhere applied earlier, at transition of mining operations to (large) 
depths has started to Jose the advantages owing to significant break in time between end o f work
ing o f paneis and preparation new, that appreciably influences stability o f working workings and 
breaks normai operation of stopes. lt leads to significant material and labaur expenses, increase of 
a traumatism and non-observance of operations safety, to deterioration of technical and economic 
parameters exploited sites. Despite o f great volumes o f repair wark and their high labaur input, ex
tent o f developments with a unsatisfactory condition remains signiticant. 

Protection o f min e workings takes a significant part in forming o f coal production cost and, ac
cordingly i ts cost price. An abatement of expenses probably only due to rational planning and a reu
se o f warkin g headings. Correctly chasen way o f protection o f developments, duly and their qualita
tive repair create a potential opportunity for use onboard footways repeatedly. 

Thus, a choice of the scientifically-proved way of protection o f developments on large depths 
as well as parameters o f its technology - an actual scientifically-practical problem .. To a question 
o f protection o f working workings in a zon e o fan extraction influence are devoted many proceed
ings o f employees o f research and scientific institutes, workers o f mines and associations, etc. 
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At solution o f questions o f developments protection on large depths there are inconsistent sights 
concerning character o f deforn1ation and stability o f working workings that demands statement o f 
researches in concrete geological conditions. To such conditions there correspond deep horizons of 
mine "Progress" which are typical for the whole region. 

For the certain conditions offlat seams exploitation at the continuous, combined and long-pillar 
mining methods to protect entries from a rock pressure it is expedient not in one way, and having 
used them in a various combination or a combination of separate elements . Thus, especially are 
worthy the combined ways o f protection o f developments. Thus the primary goal should be solved: 
a decrease o f the generał in tensity o f soi l s containing a working to a minimum to provide stability 
o f development working for the period o f operation. 

The adverse condition o f drift shows that adjacent strata and a support get in a zone of a high 
abutting pressure. The authar offers elements o f protection o f development worki n g to be had so 
that adjacent strata around o f i t have been unloaded from stresses. Therefore for mainterrance o f the 
most effective protection onboard footway (drift) on a site, where on the one hand there is a massif 
of coal and with another- a pack, it is necessary to dislodge the raised abutting pressure from a ma
ssif o f co al on som e distance from drift deep in to a massif, and also to remove a pack concentrating 
a stress at drift, into the depth a goaf. 

In a basis of work Ied the invention [l] where the technical task o f improvement o f a deve
lopment working's protection way by formation a dom e o f natura! equilibrium above a working o f 
i s solved. In process o f a face advance i t is reached demanded redistribution and a decrease o f stre
sses concentration in a strata o f rocks above a working insi de o f a crest and d ue to this a stability 
and repairless maintenance o f a worki n g while in service raises. The task in view i s solved that in 
a way o f protection o f the development working, containing erection behind longwall on a berm o f 
a working a constant quarrystone abutting strip from rock. In process o f a face advance, from a goaf 
and between them form the combined pack near a working and a goaf and between them - rigid, 
thus simultaneously on a berm of a working from coal massif- yielding and rigid support in it, 
providing formation above a working in an overlying rock strata of a natura! equilibrium's dome. 
The above-stated technical solution provides achievement ofresult due to creation above a working 
o f a zon e o f low concentration o f stresses inside o f a natura! equilibrium's dome, that will allow to 
maintain developments in the mass i f unloaded from the raised abutting pressure. The insignificant 
rock pressure, w h ich arises from weight o f the overlying rocks located insi de o f a contour o f a na
tura! equilibrium's dome, will be steadily perceived by applied constructions of a support of a work
ing and entryside yielding strips. In this case necessity for repair work and a support setting with 
high loading ability decreases. 

Y 

necttamfK. t 
yH 

Figure I. The design scheme to definition ofthe is intense-deformed condition: 
L1 -a rigid security strip, L2 - yielding m, L3 - the unloaded coal mass i f, In- width o f a working 
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For an opportunity o f a reuse o f the development working spent at combined mining metbod after 
an ad van c e o f longwall, i t is necessary to provide i ts operational stability with the way described 
above. The task o f definition o f pack's rational parameters with the variable rigidity for protecting 
a working from a goaf, and the yielding support created by a drilling-out o f coal from a massif i s put. 

As rational there are considered such sizes o f rigid and yielding parts o f a pack and such width 
o f a yielding support under which the deformation of a working's contour do not surpass admissi
ble values. 

Proceeding from requirements o f safety rules, the height o f working can decrease at section 11 ,2 
M2 from 3130 mm up to 2102 mm, and width from 4180 mm up to 2468 mm. The design scheme is 
resulted on Figure l . 

The i s intense-deformed condition in i t was defined by a metbod o f finite elements in the form 
o f fictitious loadings with use o fan analytical solution o f a known Calvin's task about action o f the 
normai and horizontal forces in regular intervals distributed on a piece in infinite elastic environ
ment [2]. 

A. yll 

yll 

Figure 2. The scheme of boundary conditions 

The task was solved in additional stresses. Complete stresses relied equal to the sum original 
w hi ch are caused by weight o f soils, and additional, arising in a mass i f as a result o f formation o f 
a working. Total stresses on a contour o f a working on a condition o f a task are equal to zero. It 
means, that additional stresses on it are equal- yH in vertical and- A.yH in horizontal directions 
(l= n/(1 - n)- factor oflateral thrust, n- Poisson's factor). On contacts of cooperating elementsof 
investigated object (roof- rigid part ofbackfill-ground; roof-coal seam-ground; support-rock) con
ditions o f jointness o f deformations were set. 

Boundary conditions on a free contour: 

(l) 

On contacts o f interacting elements o f system: 

cri[k] -cri' [l] =o· cri[k] - cri' [l] =o 
s s ' n n 

(2) 

Ui[l] +ui' [kj = 0· Ui[IJ +ui' [k] = 0 
s s ' n n 

(3) 

The initial system o f the equations o f a solved task is formed in view o f finite element approxi
mation o f studied area boundaries, which is shown on Figure 2. 
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It includes seven areas: C1 - a rock mass in seam roof, C2 - a coal seam, C3 - a yielding support, 
C4 - yielding backfilling strip, C5 - rigid backfilling strip, C6 - a goaf, C7 - a rock mass in seam 
floor. Boundaries o f areas Ck (k = l, 2, 3, 4, 5, 6) are approximated according to Nk elements w h ich 
quantity depends on length of considered boundaries L~> L2 and L3. 

Generaiły the initial system ofthe algebraic equations with 2N unknown fictitious forces which 
describes the set boundary conditions on free contours of studied area and a condition of jointness 
of deformations - on adjacent ones, looks like: 

N N 1 "ci pi+ "ej pi =bi 
~ sss L..J snn s 
J~J j=l 

N N 
"cij pi +" cij pi =b i .L..J ns s L..J nn n n 
l=l j=l 

(4) 

where i= l, 2, 3, ... , N . 

The right parts o f the equations b~, b~ and factors C~., C~", C~, and C~n are defined under for
mulas o f a bas e analytical solution. 

Solving the system thus received 2N linear algebraic equations, we find forces P: and P~, and 
then, according to a principle o f superposition in view o f formul as o f a base analytical solution, we 
count displacement and stres s es in any point of studied area. 

The support of a working was considered as two-layer construction - a metal part and the part 
o f a rock mass attached by i t. Thus by L. V. Novikova's technique the valid form o f a surface o f steel 
support was replaced cylindrical. Thickness d of cylindrical surface was considered to equal height h 
o f a structure, made the support, and the module o f elasticity was replaced with resulted one. 

The size o f resulted modulus Epr was appointed such one, that the cylindrical support was equi
valent on rigidity of a real support on a site w hi ch length is equal to a step o f support setting !0 , i.e. 
that the condition was satisfied: 

(5) 

where E511 151 are the modulus o f elasticity o f steel and the moment o f inertia o f a support structure. 

In considered concrete case is used the support KMII-A3-22/11,2 for which d= 0,0112 the m, 
Eats = 2x l 05 MPa, ICT = 0,566x l 0-5 M4, !0 = 0,85 m. 

The resulted modulus o f elasticity certai n on these data h as mad e l ,2 x l 04 MPa. 
Calculations were carried out at various values ofparameters rigid L1 and yielding L2 partsof 

a pack. Width L3 o f a yielding support from a mass i f varied also. 
Proceeding from possible boundaries of varied sizes change the attitudes L/L2 in calculations 

accepted value [1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,25; 2,4; 2,5; 2,6; 2,75; 3,0; 3,3; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 8,0; 
9,0; l 0,0; 11 ,0; 12,0] and attitude LiL2 belonged to area [115; 114; 113; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 
l; 5/4 ; 4/3; 3/2; 5/3 ; 2; 5/2; 3; 4; 5]. 

In total there have been executed 125 calculations. Results o f calculations in the form o f the 
maximai change of support's contour height (.0.uy)max and width (t.ux)max for all considered variants 
are resulted in the table of appendix A. The specified sizes (.0.uy)max and (t.u,)max are caused only by 
deformation ofthe support. 

The analysis o f the received data has shown, that deforrnations o f a support's contour are in clo
se interrelation with attitudes L1/L2 and L3/L2 (see Tab. l). 
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T bl l a e . Resu ts oft h e correlation analysis 

(ll.u,)max (ll.uy)max 

(ll.ux)max 1,00 0,97 

(ll.uy)max 0,97 1,00 

K2 = L3/L2 -0,28 -0,25 

K21 =L2/L1 0,71 0,77 

K31 = L3/L1 0,81 0,82 
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Figure 3. Stressin seam roof: Y= 2m, Y= 4 m, Y= 9 m, Y= 15m 

On the basis o f the multi-linear correlation analysis o f results there are found relative maximai 
vertical and horizontal deformations of support's contour (6), (7): 

(~uJmax = 21,18 -2,02K 2 +5,38K 21 +35,37K 31 (6) 

(7) 

Correlation factors o f the established dependences have values accordingly r2 = 0,931 and r2 = 
= 0,990. 

Calculation under fermulas has shown, that at L 1 =8m, L2 = 5 m, L3 =3 m deformations of 
a support's contour in crippling section of a working make (~uy)max = 36,4 mm, and (~ux)max = 
=357,6mm. 
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The calculated values do not exceed the values supposed "Safety rules in coal and shale mi
nes". From this point ofview parameters L1 =8m, L2 = 5 m, L3 =3m it is possible to assume ra
tional for considered geological conditions. 

For acknowledgement ofthe formulated conclusion on the rational parametersof strips with va
riable rigidity providing a stability of protected development working, we resulted distribution dia
gram o f calculated stresses O"yy in studied area o f a massif. 

On Figure 3 are shown the stresses cryy in various sections of seam roof and on Figure 4 - seam 
floors . 

It is important, that above a support the zone of "natura! equilibrium's dome" - a zone o f unload
ing is formed. Distribution diagram o f stresses O"yy are symmetric concerning a vertical axis o f a sup
port. One should note, that at other values of these parameters a symmetry o f stresses distribution 
picture is broken and contour's points moving increase. 

Y= -1M 

Figure 4. Stressin seam floor: Y= -l m 

For task solution is used an imitating mathematical modelling (Boundary-Element Method). 
The experimentally-analytical approach has been applied. It was gauged loading (6.P) on a pack in 
min e and there were selected such parameters o f interacting elements ridig systems which provide 
loading at the appropriate level. Additionalloading (6.P) allows to consider the time factor and cli
stance up to stope. A number of assumptions are corrected by empirical factors (they are achieved 
by results o f min e tool measurements ). By that, i t is achieved the reception .o f enough simple, con
venient and suitable dependences for practical application of stresses distribution around of deve
lopment working. 

On free surfaces are set the conditions o f equality to zero o f moving' stresses, and displacement 
are defined from a condition of task solution. On a eontacring surface there i s condition o f deforma
tionjointness; Taking advantage ofmeasurements' results and using 6.P, real displacementon elas
tic models are received. This i s the same idea, as in a Illushin's Method- so is solved a task o f pla
sticity, and a Erzhanov's Method (programs ofa solution ofphysically nonlinear tasks). 

Thus, we solve an elastic flat task with additionalloading, measured in mine conditions. It allows 
to obtain real data adequating to concrete conditions of convergation afroeks in development work
ings. 
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For check of correctness o f the basie theoretical positions and reception o f actual parameters o f 
development workings protection at various mining methods on "Progress" SC "Torezantracit" mi
ne a numberofin-situ researches [3]-[5] is lead. Besides the purpose of mine investigations was 
a check of offered technology's working capacity and an establishment of i ts basie technical and 
economic parameters [6]-[9]. 

Researches were carried out in 7th southem and 16th western longwalls of the No. l Southem 
Panel, "Fominskogo" h8 seam, "Progress" SC "Torezantracit" mine. These longwalls were fulfil
Jed to the rise at the combined mining method. For comparison o f results the investigations were 
carried out also in 2nd longwall of the No. 3 Southem Panel, fulfilling the "Fominskogo" h8 seam 
on long-pillar mining method. For reception of the authentic and objective information on charac
ter andlawsof stresses distribution there were worked out "The Working Technique", according to 
which carried out in-situ researches. Also the choice o f the equipment has been made for erection 
o f strips o f variable rigidity and directly approved in min e conditions. Parts o f in terface o f 7th tria! 
longwall of No. 3 Southem Panel (UP No. 3), h8 seam with 8th southem onboard footway are re
sulted on Figure 5. For definition of physical-mechanical properties o f stowin g material have been 
carried out laboratary researches. 

On the basis of the analysis o f a condition of mine workings on 1213-1340 m horizon of the 
"Progress" mine is proved a way o f protection and canying out o f 8th onboard footway the "Fomins
kogo" h8 seam as object for statement and carrying out of experimenta1 researches. App1ication of 
the offered way o f onboard footway protection with strips o f varia b l e rigidity has confirmed i ts re
liability and efficiency on an experimental site [7]. 

~~~,~· ··· ·-
~ . '··-t 

l ~t l 
l l l . ! 
l 

~~.; ~ ~'J<'-

t ~~'-

Figure 5. Interface of7th triallongwall ofNo. 3 Southem Panel (UP No. 3), 
h8 seam with 8th southem onboard footway 
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Sizes of displacement of adjoining rocks are experimentally established, loadings in various si
tes of fence elements around of a working protected by strips of variable rigidity at various para
meters o f rigid and yielding parts o f packs are certain. The least displacement take place at the size 
o f a pack's rigid part of 8 m, yielding - 5 m and at unloading by wełls of 3 m. It is revealed, that 
creation o f strips with variable rigidity provides symmetric loadings o f min e worki n g support ele
ments within the limits of i ts yielding, and also favourable and identical, in boundaries of all mine 
field, the geomechanical conditions of conducting the mining operations, characterized by absence 
o f dangerous concentration o f stresses in rocks o f min e workings vicinity are created. U n der such 
circumstances onboard footway can be successfully used repeatedly as ventilating one, meeting de
mands of Safety Regulations and corresponds to normai operation of the fołlowing stope. Results 
of mine experimental measurements have confirmed the results of analytical calculations received 
above, with divergence up to 20%. 

Economic benefit o f application o f the combined systems o f mining and improvement o f a deve
loping workings protection way makes 105 961 Hryvnas (app. 20,9 thousand USD). So, in the pa
per i t i s solved an actual scientific task on substantiation o f rational parameters o f a development 
working protection way at the combined mining method of deep fiat seams. This way provides rocks 
abandonment in mine [9], a decrease ofvolumes preparatary and repair work in developments of 
a s i te at preservation o f high loadings on stop e. 
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Longitudinal and Transversal Stability 
o f Mechanized Supports' Sections 

Mykola P. Ovchynnikov, Olexander I. Koval 

The experimental experience had shown that during the exploitation the sections of such modern 
mechanized supports as KD80M, KD90, KDD, DM and others periodically lose their longitudinal 
and transversal stability. During the hauling section feet are being embedded in footwall but the sec
tions tumbie down. It is required additional timetable and expenses to bring mechanized support in
to operating status. Instability ofmechanized supports' sections reduces faces' productivity, increa
ses manuallabour part, raises safety hazard of mineworkers. That i s why mechanized supports (for 
example, lUKP, KM88UM) are equipped with adjusting hydrocatheds and lever mechanisms. How
ever, it is not enough to increase section stability. 

The cause ofthe sections' stability lass is the footwall fastness and specific pressures disparity 
of selected complexes sections' feet. Chaosing the support for miningand geological conditions of 
specific longwall they pay attention to the rated unit loads under the section foot which are being ob
tained through the sirople division ofprops' sum resistance by section foot area. Bythis the efforts' 
distribution under the section foot hecomes steady (Fig. la). 

• l l Trrrm 

· r mm 
Figure l. The ideał and virtual efforts' distribution under the section f o ot 

Although, the virtual efforts' distribution under the sections' feet is unsteady (Fig. l b). 
One-row-prop sections (support DM, KDD, Ml37 and others) demonstrate this (Fig. 2). 
The explanation of the unsteady efforts ' distribution is that the resultant of all section affected 

forces is not located in the foot middle but is moved forward to the foot "nose". 
The virtual support sections' force characteristic measurement in conditions of unsteady rocks 

has shown that the load of section props' front row is higher than that ofback row by 30-40%. The 
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authors proposed to make sections' longitudinal and transversal stability evaluation with the help 
o f simple technological criterions w hi ch take into account geometrical, kinematical and force charac
teristic ofbearing and bearing and shielding supports. Bythis sections' transversal stability must be 
evaluated when sections are in discharged condition. 

-n-u wUJ-
Figure 2. The distribution under the one-row-prop sections' foot 

The first coefficient Knp takes into consideration sections' longitudinal stability. 
Figure 2 represents the loading diagram for cn coordinate determination and resultant location 

of all forces effected the section; having analyzed the figure we can draw into conclusion that the 
"support-wall rock" system will be oflongitudinal steadiness if: 

{l) 

where: I3 - the clistance between props' rows along the section length, m, ~· - the clistance from the 
first props' row axis to the foot "nose", m, Cx- the clistance from the second or the first props' row 
(i f the section has one props' row) to the location o f the support section resultant, m, locH- the length 
o f support section foot, m. 

lnep V 

h 

Figure 3. The loading diagram o f support section longitudinal steadiness 
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The distance from the symmetry axis o f the hydroprops' section back row to resultant o f all for
ces effected i t can be determined as the centre o f gravity coordinate o f the forces which opera te at 
the support section canopy. 

The coordinate Cx (Fig. 3) can be calculated from the formuła: 

c" = R(l~ + 3111[ + 3li-~~~-R,.6 (11- f)(31 3 + 211) 
3 R(lncp +locH -f}+ 2R.,.611] 

(2) 

where: R- the overall reaction of one row props' section, kN, 11 - the distance from the first row of 
props to the canopy end (the prop-free space length), m, h- the distance from the back prop axis to 
the canopy back end, m, R:m6 - support reaction force by the stall, kN, lnep- the length of the sec
tion canopy bearing part, m, lac"t-w- the amount ofjoints or flexible eonnectors at the section foot. 

As a rule the resultant LR is being located not in the foot centre but is moved to the front end of 
the foot, i. e. cłoser to the stall. 

That i s why footwall pressure o f foot end exceeds the average magnitucle considerably: 

(3) 

where: P0 - the everage pressure under the support section foot, MPa, kKu - the stress concentration 
factorunder foot "nose". 

In tum: 

(4) 

where: locH b- the length and width o f section foot, cm. 

(5) 

where: e- the eccentricity o f resultant application, cm: 

l e=c _ _1_ 
X 2 

(6) 

In the formula (5) we put "+" sign ifwe determine specific pressures under the front foot "nose" 
and"-" sign ifwe determine specific pressures under the back foot "nose". 

Conducted analysis shows that specific pressures under the section foot are minimum when "e" 
tends to zero, i.e. w hen c, = 13/2 or in other words, the resultant is appurtenant in the foot centre. In 
tum to reduce PPYA• k.l.\, Cx it is necessary: to aspire to prop-free space decrease 11; to increase sup
port reaction force by the stall - R,.6; to increase the front foot «nose» "(,"' that willlead to enlarging 
o f the foot length - locH; to exclude the joints in the support foot and canopies in intercabinet space; 
to lengthen back section canopy overhang- h. 

Our opinion is that among listed above the first two means of stability increase are more effi
cient; they implemented in the support of"Zahidniy Donbas" complex. This support was out ofprop-
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free space because o f power mechanism w hi ch is being installed on the coal highwaB by the stall. 
All operating supports ofmining complexes for coal beds' working-offwith the thickness up to l m 
the prop-free space is more than 2,5 m. Obviously, the third way which is the increase of the front 
foot «nose» is easier to implement but less effective. For example, at the mine "Mologvardiyska" 
by the lUK exploitation in the longwall face with big inflow special "rubber boots" were used; they 
were to put on the feet "noses", i.e. they lengthened the feet theirselves . The fifth way which is the 
lengthening o f back section canopy overhang is perspective for supports operating in longwall faces; 
they must be used with mined-out space stowing. 

The effect o f "ex" increase i s the increase o f "e"; i t leads to the pressure rise under the feet "no
ses". 2KMT, LFK, KD80 complex support sections and "Zahidniy Donbas" complex support have 
minimai eccentricity. These supports have minimai feet "noses" footwall pressures and the these pre
ssures excess of the average ones is not bigger than in 3,5 times. Suppmis M88 and their modify
cations, modemized l UKP, M 13 7 and M l 03 have t he largest eccentricity index. These kinds o f sup
ports have ku reaching 4-6,5. As pressures are so big, it leads to the fact that it might be feet "noses" 
penetration into longwall faces with soft rocks and full suppo1i sections' stability loss. It could be 
frequently observed cases when feet and canopies are bowing in joints and hecorne broken line form 
in profile shape; it happens in longwall faces, particularly in those with unstable wal! rock. If foot
wall rocks are soft, than feet edges are being forced into footwall in the front props' zones. In this 
case support sections' hauling complicates and in addition breakdowns and failures ofnodes and de
tails hecorne more frequent. Flexible connectors' availability in support section foot ofM103 also 
leads to section stability loss. 

The supports l UKP on strata with unstable and unhandy tops were tested; the results o f this test
ing indicate that longitudinal stability o f som e sections i s unsatisfactory. The sections o f these com
plexes have considerable mass. They also have some constructional drawbacks. Large mass and un
even forces' distribution across the feet were leading to feet "noses" penetration into rocks. Those 
made section hauling complicate and the whole complex exploitation was difficult. During the pro
cess of l UKP complex sections' constructions (the complex was tested at the mine NQ l "Novo
dvorska" SC "Selidovugol") improvement the section had already been provided with applications 
which were able to uplift feet «noses» penetrated into footwall during the hauling. 

I f on a straturn the dip angle is high er than l 0°, w hi ch means that i t i s high er than the incline, i t 
appears transversal breakdown torque from the G section weight activity (Fig. 4a). 

a b 

- -. 

G c osa m 

.b . - . 
'" ·· : .. ~ · po 
\ .......... . ·. ,;.. . . . . 

\'. 
~- .. ... , 

\ . .. -

Figure 4. The loading diagramsfor sections' transversal stability coefficient determination 
without load (a) and under load (b) 
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The height H to the gravity centre "O" is proportionate to the seam thickness m: 

H=c·m, 

where: c - proportionality constant which takes into consideration the gravity centre point of a sec
tion. 

In these conditions section transversal stability coefficient without load is: 

- M KO.II. =1--0 
ycT M. 

(7) 

where: Mo and M. - breakdown torque and restoring torque which effect the support section rela
tive to "O" point. 

b 
M 0 = G sina· m· c M = G . c os-

B 2 
(8) 

If we insert Mo and M. in the formula (7) we will g et the equation for transversal stability crite
rion determination: 

2·m·c 
K 6

·"· = 1----tga · 
ycT b 

The analysis o f the supports' work on strata o f l ,5-2 m thickness and o f dip angles l 0-15° h as 
shown that the frame support M88 and its modifications have the minimai magnitude of Ky6

6
·", which 

i s 0,29; the cause of i t is that the feet has smali breadth- 0,60 m. By the M88 support fuli separa
tion to l ,9 m Kyc/ was just O, l. That is why at min es different applications which increase the sta
bility ofthese sections are needed to be developed and applied. The supports with foot breadth mo
re than l m have Ky6

6
.H with magnitudes reaching 0,73 and more. 

The analysis of supports' sections transversal stability in longwall faces with dip angles from 
10-30° in approaching rocks deceleration operation has shown that feet and canopies are moved re
lative to each other at the cost of supports' gapsin shells. The supports are being bent forward to 
downfali on the displacement angle y. As a result ofsupports' declining from the normalline to bed 
attitude surface, bending torques are appearing relative to the feet and canopies in supports' shells; 
these bending torques tend to overtum the section, deform the shells, etc. It could be shown in bolts ' 
tear of section feet shells' fastenings, which particularly often occurs in longwall faces equipped with 
such supports as M87, M88, 2KMT w hi ch are located on the strata of more than l ,5 m thickness. 
On the strata o f less than l m thickness the breakclown o f fastening parts i s almost absent. 

Basically sections' trans versa! stability coefficient KycT "· depends on t he coefficient o f pressu
res' concentration under feet (Fig. 4b) and can be determined by the formuła: 

K"=~' 
ycT Pn+PI1 

where: P0 - the pressure under the section foot from extemalload operation, MPa, Pn- specific pre
ssure under the section foot jus t from bendin g torque, MPa. 
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The stability coefficient (Fig. 4) shows: 

L Rcosy L R6msin 2y 
p = 'p = . 

B l ·b H l · b2 
o o 

M88 and 2KMT supports' sections have considerable displacement angles and relatively narrew 
feet; it is the cause ofKvCT" declining to 0,79-0,84. By the exploitation ofthese supports on mines 
which develop strata with dip angles of 10-15° we could oversee the obliquities and breakdowns 
o f feet fasten in g parts, the contact o f sections standin g n ex t to each other, the lap o f their canopies, 
the tumbling down during the hauling, etc. 

Conclusions it is recommended to choose support configuration for concrete mining-geological 
conditions relying on suggested criteria. These criteria alłow to appraise the section longitudinal sta
bility using virtual magnitudes of geometrical force and operation characteristic and the correspon
dence o f these magnitudes with footwalł toughness (the first criterion), transversa l stability o f dis
charged section (the second criterion) and transversal stability of strutted section (the third crite
rion) with angles l 0-30°. The use o f stability criteria allows to choose the improvement direction 
ofmechanized supports' configuration reasonably. 
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Mining Efficiency Increase by Using Energy Saving Technologies 

A.G. Temchenko, V.S. Morkun, V.D. Sidorenko 
Kryvyi Rih Technical University, Krivyi Rih, Ukraine 

Ukraine's technological strength greatly depends on iron ore industry state. The most important fac
tor providing metallurgical raw materials competitiveness is the quality o f products. Iron eontent in 
iron ore extracted from Kryvyi Rih basin is 5% less and silica eontent is 10% higher than those of 
main world producers. Thus, as to raw material grade, iron ore products of Ukraine's mining en
terprises cannot compete with other exporters such as B razi!, Sweden, Repuhli c o f South Africa and 
others. 

In order to solve different significant economy problems o f raw minera! production and proce
ssing, especially Kryvbas iron ores, the research group of Kryvyi Rih Teclmical University, Natio
nal Mining University and production staff o f "Ukrrudprom" assoc iation studied, developed and 
brought out ( 1970-2006) the complex o f resource and energy saving technologies for raw material 
production and processing, technical means oftheir monitoring with eontroi system and ore mining 
production optimization. 

Besides, theoretical grounds have been considered, a complex o f technical and program means, 
process and technical - organizational decisions have been made and realized on an industrial sca
Ie. Using operating capacity of mining enterprises these factors enable to increase iron ore extrac
tion into a concentrate, to extend its output, to cut down operating costs, to reduce production costs 
and, thereby, to guarantee produet competitiveness in the world market. In 2006 this project was 
awarded with Ukraine's State Prize in the field of science and engineering. 

Some o f main theoretical aspects used for the development o f new technologies and means for 
iron ore mining and processing are given below. 

The ultimate aims ofthe complex worked out are: 
- to improve the qual ity o f marketable produet o f mini n g enterprises; 
- to guarantee the maximum level o f resource and energy saving in mining and processing; 
- to minimize useful component loss; 

to reduce production costs; 
- to obtain the additional volume of marketable produet by means of rebellious and Iow - grade 

ores processing; 
- to optimize mining enterprise production volume and to provide ecology effective estimation of 

separate enterprises as weii as regions' activity. 
Power consumption analysis of Ukraine's enterprises shows that minera! resource industry is 

one o f the Jargest p ower consumers. A modern mining combine that extracts and processes up to 
35 mln tons of crude ore per year is supplied with equipment of installed capacity of 700 MW. At 
the time power consumption for one ton ofthe concentrate makes up to 145 kW/hr. Mining ofone 
ton o f o re needs l ,O-l ,3 kg o f diesel fuel and 0,45--0,85 kg o f explosives. 

The importance of energy saving is determined by power consumption increase, relative access 
rise in initial energy resources and rigid economic requirements to the industry as a whole. 

Production energy intensity reduction at Kryvbas open cast mines should be carried out by spe
cial improvements of existing ore mining technologies and introducing the new on es that are less 
power consuming. 

585 



Energy saving is based on the principal that naturally joins all its elements, namely: energy sa
ving is obtained by means o f technologies that provide minimum integral index o f mining produc
tion efficiency. The index is the sum of power inputs in money terrus and given costs per market
able produet unit. 

The estimation of mining technology efficiency as to i ts power intensity can be done by the for
mula (MJ/t): 

(l) 

where: E1 - amount of energy itself consumed for a definite period of time by main industrial pro
cesses, E2 - amount of energy materialized in materials and equipment and consumed for a given 
period o f time, E3 - amount o f human energy spent for the same period time, E4 - costs and losses 
from land use and environmental pollution estimated in energy equivalent, Qp - quantity of pro
duced marketable products for the same period oftime (a shift, a month, a year). 

I f to assume that energy has some limited (maximum) price for a eonsurner z~. then its magni
tude will include two constituents: 

(2) 

where: Ze- a current price of energy, $/MJ, z.- additional cost that can be obtained due to energy 
use, $/MJ. 

The ratio of Z1/Zc should be less or equal to "one". The value ofthis ratio shows the part of a cur
rent price in a limited price and can serve as an equivalent for price reduction of any energy to ener
gy with a limited price. 

Prices of different energy can iers are not the same and can alter quite often. However, the highest 
is the price of granulated trinitrotoluene energy thought as a limited price. 

Any kind of energy reduced at the price to energy with a limited price is not estimated in real 
MJ but in conditional, that is MJC. 

The size o f annual damage caused by atmosphere and water pollution is expressed by famous for
mulas with a constant y' as an efficient. Its value is loss quantity caused by one conditional ton emi
ssion o f harmful substances per year. 

So, the loss factor to be converted into energy equivalent can be expressed by a formuła: 

p= y'/Z1 (3) 

We come to the conclusion that energy saving technology choice in mining industry can be car
ried out according to the assessment criterion which can be of different variants as to the task pe
culiarity: 
1. The index o f energy efficiency o f mini n g industry expressed by actual units should be used in 

simpic cases when using one kind of energy and given equipment without changing mined ore 
quality, MJ/t: 

(4) 

2. The index o f energy efficiency of mining industry expressed in conditional units can be used 
when different kinds of energy are applied in technologi es, MJC/t: 
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e= IE; ·Z/Z/QP 
i=l 

(5) 

where: E;- energy losses ofi-type, Z;- a price for i-type energy. 

3. The estimation of options by two indices- energy and economic, can be simplified by taking 
a comparison unit for different combination oftwo indices. 
lf options differ in power intensity and other costs (current and capital), not mentioned under 
energy index calculation, then they are expressed by an integral index o f mining energy and ecu
nomie costs estimation: 

(6) 

4. l f options differ in production quality, an in te grał index o f mining efficiency is used, $/$: 

Q= w!Zmp (7) 

where Zmp is marketable produet unit price, $/t. 

5. An integral index ofregional mining efficiency, $/$, should be taken to estimate regional activi
ties, for example Kryvyi Rih region: 

n m n m 

np =I IAijw;/I IA;iZmpij 
i=J j=l i=l j=l 

(8) 

where: i - an index o f a combine, j - an index o f marketable products, A - annual combine output, 
tons. 

The grounds for efficient mining technologies is to choose manufacturing equipment, operating 
mode and i ts working plan for the w hole scope o f work under spec i fi c conditions providing a mini
mum accepted assessment criterion. 

Analysis o f energy consumption for extraction and loading shows that the largest percentage of 
generał p ower in tensity is given to cost per unit (from 38,6 up to 61 ,6% ); cost per unit at rock load
ing with Krup to 0,25 MPa becomes higher w hen increasing bucket capacity and !ower w hen Kris 
more than 0,5 MPa; cost per unit materialized in excavators are !ower when increasing bucket ca
pacity and higher when increasing rock resistance to extraction. 

Power in tensity o f extraction and loading works by hydraulic excavators at extraction oflow re
sistance rock is 18% !ower in comparison with slackline cableway excavator and 28% !ower under 
high mining resistance rock loading. Dragline grubbing is greatly influenced by the diameter o f ave
rag e fragment of ore broken, the growth ofwhich makes it higher especially when using excavators 
with bucket capacity o f 15 m3

. On the whole, power in tensity o f extraction and loading works by 
draglines is higher than by slackline cableway shovel by 20-25%; under the excavation o f fined rock 
by l 00 and more percent than under excavation o f lump rock mass. 

Transport fleet is the basie type o f hoisting pi t loads that moves on the conductors (rails, ramps-, 
rollers). Delivery ofrock mass from a pit can be seen as moving ofpit load on inclined surface. For 
moving ofload on inclined surface the force exceeding the force ofrolling to the motion force resis
tance size shall be applied to it. Therefore, the energy for load rising along an inclined surface de
pends on the efficiency ofthe inclined surface. 
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On the Figure l influence o f the conductor inclining on the efficiency o f the inclined surface at 
different coefficients o f motion resistance is shown. 

. .l .. ·-, 
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Figure l. Influence o f the inclined conductor on the efficiency o f the inclined surface 
with the coefticients ofresistance: l- w= 0,2; 2- w= 0,03; 3- w= 0,02; 4 - w= 0,006; 5- w= 0,004 

The shaded areas show such types oftransport: 1-3 motor-vehicle transport; 2-3 conveyer; 4- 5 
railway. The efficiency of inclined conductor can be raised for a truck to a greater extent due to the 
lowering o f motion resistance and to a lesser extent due to the increase o f a slope; for a railway trans
port- mainly due to the increase o f slope and to a lesser extent due to decrease o f coefficient o f mo
tion resistance; for conveyer transport - d ue to the decrease o f coefficient o f motion resistance; the 
further increase of slope does not give a eonsiderable inerease of effieieney. 

The slope of a eonduetor, whieh at transport motion from the top to the bottom wholly com
pensates the basie speeifie resistanee to motion; ean be named the compensating slope. The energy 
saving due to the eompensating slope inereases with the inerease of eontainer eoefficient, basie spe
cifie resistanee to motion and regulating slope. Effieieney o f applieation o f ramp with a compensa
ting slore at the load haulage from the top to the bottom is 3,5 times more than at the load haulage 
from th ,· · · l tom to the top. Energy saving in motor-vehicle transport is approximately 4,5 times mo-
re than 1 . :l way transport. 

Bulldozcr dumping with railway transpmtation can compete with excavator dumping. Use of 
the "anglozer-bulldozer" complex on the dump enables to effeetively to discharge onto dump ground 
47 m wide. The compensating s Iope of the working area for a bulidozer allows to increase the width 
of dump by 10-13% without increasing specifie costs mentioned above. 

To avoid sharp differences in energy load as to excavator-track-conveyer complexes as a whole 
is possible by dividing excavators and traeks into separate groups as well as displaeing in time these 
groups so that the sum o f squares per hour productivity declination from average (l 00%) was mini
mum. 

It is planned to form energy strategy o f manufaeturing eompanies o f Ukrain e on the base o f zo
ne tariffrates, the aim ofwhich is to clivide the daytime into three tariffzones: night time from 11:00 
p.m. till 6:00 a. m., half-peak from 6:00 a. m. till 8:00 a. m. and from 9:00 p.m. till 11 :00 p.m., peak 
busy hours from 8:00a.m. tilll0:30 a.m. and from 5:30p.m. ti119:30 p.m. The lowest price of con
sumed energy is at a night zone; in a peak busy hours is the highest. 

Thus (Fig. 2), during the night shift it is neeessary to work at maximum power Nmax; during the 
peak zone-at minimum power Nmin; during the half-peak zone - at normai (intermediate) power NH. 
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One o f the relevant tasks is the optimization o f placing overburden rock in dumps. In order to 
decide this task some options have been considered: 
l. Dumps have similar area and capacity characteristics; there is some reserve ofproductivity (ac

ceptance ability) of dumps. 
2. Dumps have substantially different area, rest capacity and possibility of considerable change of 

annual acceptance ability characteristics. 

Figure 2. The schematic optimum horizontal schedule o f power consumption 

The first option provides the improvement o f power indices without the substantial c hang e o f 
dum p economy due to the rational division o f freight traffic volume, and the second i s the reduc
tion of energy consumption not only due to the rational division of freight traffic volume but also 
changes o f terms o f complete dumping, that requiring increase or decrease the amount o f dump equip
ment on separate dumps. When deciding these tasks i t is expedient to use the methods o f the linear 
programming. 

It is possible to ground the energy saving technology o f mining on the basis o f mathematical si
mulation o f interrelated processes. Mathematical models and algorithms for their decision to determi
ne energy and economic indices ofDBD, power-shovel-trucks and power-shovel-railway-dump com
plexes, have been elaborated in the paper. 

These models have been based on the principle o f energy and economic costs calculation in 
a fixed sequence for different variants o f mining production technology. 

The optimum distributing o f production capacities. as to Krivbass combines allows to red u c e 
spec i fi c energy intensity by l ,58 times and economic costs per conditional marketable unit by l, 16 
times. 

The offered energy saving technology transfer at Krivbass open-cast mines includes: 
- SBSH-250 boring rig substitution for the combined SBSH 250K-20 boring machine ofroller-bit 

and fire type, to provide energy saving from 36,2 to 40% and money saving from 30,6 to 35,3%; 
transition to 30m high benches mining using ofEG-12AU and EGOH-8U hydraulic excavators. 
This method, in comparison with conventional one ( 15 m ben ch height using EKG-81 excava-

tor), reduces energy consumption for rock blasting faiłure by 16,5%, extends pi t wal! slope by 6° or 
by 30%, reduces the formation of dust and nitrogen oxides by 2Q-30%, decreases the power con
sumption by 0,25-0,27 KW-hr/m3

, and total given energy consumption by 17,7%, total costs by 20%. 
Substitution of out-of-date trucks for more powerful ones with capacity 120-130 t enabled to re

duce energy consumption for transportation by 15,8%, and compensating slope introduction makes 
it possible to reduce haulage energy costs from the bottom to the top by 131 J/tm, from the top to the 
bottom - by 259,5 J/tm. 

Open-cast crushing-conveyer complexes are most energy consuming. lt has been elaborated that 
energy consumption can be reduced due to the rock mass flow levelling, it being fed a crushing-con-
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veyer complex. In addition, consumed power i s o f different price depending on the part o f the day. 
Therefore, energy and cost saving can be obtained due to the rational day diagram o f truck-conve
yer complex operation built by laying rational day diagram of energy consumption on the diagram 
of excavator-truck traffic intensity. So the diagrams are joined in such a way that peak traffic should 
be at night time and half peak time zon es. S uch a diagram decreases power consumption as com
pared with existing one by 16,6-39,7% and daily energy costs by 10,7%. 
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Influence o f F ootwall Rocks Deformations 
on Stressed Condition of "Support-Rockmass" System 

Volodymyr I. Bondarenko, Iryna A. Kovalevska 
Gennadiy A. Simanovich, Vadym V. Fomichov 
National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Laws of stresses zones change in elements of system "support-rockmass" are investigated depend
ing on deformation characteristics of rockmass near the preparatary working. 

Scientists ofNational Mining University (Dnipropetrovsk, Ukraine) research the scientific and 
technical problem ofreliable and safe operation ofpreparatory workings. The main task is the fore
casting mining pressure in rockmass o f "weak" footwalls on the working contour in view of inter
action and interference of each element in system "support-massif '. It was taken in to account re
sults [l], w h ich shown that in "weak connections" between adjacent rocky layers tangent stress de
stroy this connections. So, rock layers are cleforming on bedding o f the development as inconsis
tent stmcture (Fig. l). 
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< 

~ ·rn~~ll_M ~;l 

X 

Figure l. Model of"weak" footwalls rocksin the Western Donhass 
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The complete deformation diagram ofrocks (Fig. 2) is submitted as three linear sites [2]: OA
elastic and plastic stage, A - limiting condition, AB - destruction stage, BC - stage of destruction. 

Such diagram is characterized by four parameters: acJ/C- strength on one-axis compression ofnot 
deformed footwall, a~x- residual durability o f footwall on compression, E - module o f footwall 
rocks deformation, M- module o f recession. 

A 

E- module of deformation 

B c 

o 

Figure 2. Complete diagram offootwall rocks deformation 

Results o f researches [l] show linear connection o f stresses and deformations in elements o f sys
tem. It was conducted detail analyze o f 27 variants (Table l) with the purpose to establish the parity 
o f rocks deformation modules in massif. To reduce the test quantity in researches o f stressed con
dition, it was accepted eight most different variants: No. l, 3, 7, 8, lO, 14, 16 and 18. 

Table l. Variants ofthe deformation modules oaritv 

ll 
Ef·I04 

ll 
Ef l0

4 
ll a Ef104 E2·104 c:: EK 104 EK 104 
.~ Efro

4 Ef 104 E2 104 
~ l . z · ·t:: •t:: .... 

~ MPa MPa MPa ~ MPa MPa MPa "' MPa MPa MPa > > > 

l. 0,3 0,3 0,3 10. 0,3 0,3 l 19. 0,3 l 0,6 

2. 0,3 0,6 0,3 11. 0,6 0,3 l 20. 0,6 l 0,6 

3. 0,3 l 0,3 12. 0,6 0,6 l 21. l l 0,6 

4. 0,6 0,6 0,3 13 . 0,3 0,6 l 22. 0,3 0,3 0,6 

S. l 0,6 0,3 14. 0,3 l l 23 . 0,6 0,3 0,6 

6. 0,6 l 0,3 15. 0,6 l l 24. l 0,3 0,6 

7. l l 0,3 16. l 0,3 l 25. 0,3 0,6 0,6 

8. l 0,3 0,3 17. l 0,6 l 26. 0,6 0,6 0,6 

9. 0,6 0,3 0,3 18. l l l 27. l 0,6 0.6 
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The interval o f strength change in footwall rocks on one-axis compression is chosen according 
to the recommendations o f mine workings parameters determination, which were developed by long
term experimental researches in all regions o f Donbass. In our opinio n, these recommendations au
thentically reflect geomechanical situation near mine workings (Tab. 2). 

Tab1e 2 Vanantsof stren th des1gn on one-ax1s comoress10n 

tll 

(O"~:JIC)l (O"~:JIC)I (0";.)/{.h .~ 
MPa MPa MPa ~ MPa MPa MPa 

l. 5 5 5 10. 5 5 20 19. 5 20 10 

2. 5 10 5 11. 10 5 20 20. 10 20 10 

3. 5 20 5 12. 10 10 20 21. 20 20 10 

4. 10 10 5 13. 5 10 20 22. 5 5 10 

5. 20 10 5 14. 5 20 20 23. 10 5 10 

6. 10 20 5 15. 10 20 20 24. 20 5 10 

7. 20 20 5 16. 20 5 20 25. 5 10 10 

8. 20 5 5 17. 20 10 20 26. 10 lO 10 

9. 10 5 5 18. 20 20 20 27. 20 lO lO 

Initial parameters for modelling under the complete diagram o f deformation o f a coal seam, a fra
me support from special structure SVP, middle-frame protections, fixing spaces are resulted in ope
ration [2]. 

Essential connection is established on stages before-limit deformations of system "support
massif' [l] it's SDS with sizes and parities ofmodules of deformation E;K.IJ ofnearby rocky layers. 
Therefore it is natura! to assume, as at stages of limited and unlimited deformation dependence of 
the SDS o f system with deformation coal-containing structures characteristics that is caused by the 
following reasons will be traced: 
- the certain areas ofsystem still are in before-limit condition where influence E{"n is proved [l]; 
- at a stage footwalls (Fig. 2) such deformation characteristic as the module ofrecession M;K.n it 

is directly connected to the module of deformation offootwall on before-limit stages; 
- the beginning o f a stage friable-made depends (on parameter o f deformation t:1 on Figure 2) on 

. EK.n d MKn s1zes ; an ; · . 
Thus, deformation parameters of the complete diagram of deformation of footwall directly are 

connected to i ts module o f deformation and for a rate o f their influence on the SDS o f system va
riants o f a ratio o f deformation characteristics o f rocky layers coal-containing structures resulted in 
Table l are used. 

Originally the analysis o fan intense condition i s executed on horizontal o f component a:,, most 
evidently reflecting troughs of layers coal-containing structures. At lowered durability characteris
tics of al! nearby rock layers epure a:, in the qualitative-quantitative relation are similar with each 
other (Fig. 3): in rocky layers homogeneous enough field cramping a:,= 6,5 ... l O MPa operates. Excep
tion make near-contour areas: insides and partly in roof 6x = 0 ... 5 MPa on clistance (0,2 ... 0,5)r6, in 
ground a:, = 5 ... 6,5 MPa on depth up to l ,2r6 (r6 - radius o f a development). Within the limits o f 
a coal seam in i t near-contour to a development o f a part there are l ocal areas with small tensile stre
s s es a:, up to 2,5 MPa, that, obviously, is connected to more intensive bend near-contour areas of 
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a co al seam. In i t one mo re feature o f influence o f the l owered deformation characteristics o f rocky 
layers w hen the area o f distribution dragging out in a coal seam becomes more extensive that speaks 
the reduced reaction o f resistance to a ben d on the part o f rocky layers at their l owered deformation 
properties is shown. 

At raised durability characteristics of all nearby rocky layers epure O"x are even more similar 
among themselves without dependence from their deformation properties (Fig. 4). 

Some features will consist in the following: 
- at the lowered deformation characteristics of rocky layers there is more precise differentiation 

in roof drift of areas raised and lowered O:r (in relation to initial size O:r = yH/3), that is caused 
by more intensive bend of layers of a roof; here i t is necessary to note, that as against before
limited conditions, in a roof o f a drift operate only cramping O:r; 

a) 

b) 

Figure 3. Epure ofhorizontal stresses O"x at lowered durability characteristics 
o f all nearby rocky layers (see Table 2, No. l) on variants o f their 
deformation properties (see Table 1): a- No. 10, b- No. 18 
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a) 

b) 

Figure 4. Epure ofhorizontal stresses O'x at raised durability characteristics 
of all nearby roclcy layers (see Table 2, No. 18) on variants oftheir 
deformation properties (see Table l): a- No. l O, b- No. 18 

- at the l owered deformation characteristics o f rocky layers there i s less than scope and size drag
ing out o:., in direct roadway floor, but is higher cramping o:., on boundary of the first and second 
layers o f ground; 

- the first rocky layer o f ground with raised deformation ability ( except for the limited area directly 
adjoining to a development) it is in regular more intervals loaded cramping O:t without strongly 
pronounced displays ofthe bending moment in this layer; 

- In others most "different pole" variants (No. l O and No. 7 on Table 2) distributions durability 
characteristics o f nearby rocky layers (Fig. 5 and Fig. 6) tenden ci es o f influence o f their defor
mation properties on epure o:., are similar above mentioned. 
The analysis o f connection epure the resulted stresses with deformation characteristics o f near

by rocky layers has yielded the following results. At l owered durability characteristics o f all nearby 
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rocky layers (variant No. l on Table 2) epure apractically do not depend on the deforrnation pro
perties (Fig. 7), that can be explained by their almost universallimited (unlimited) condition having 
raised deformation ability. Some difference epure a will consist in more extensive zone of concen
tration a in a co al seam at the l owered deformation characteristics o f rocky layers that is caused, in 
our opinion, higher bending stresses in the coal seam which is taking place in before-limited of 
a stage of deforrnation. 

a) 

b) 

Figure 5. Epure ofhorizontal stresses CTx for variant No. 10 durability characteristics 
ofrocky layers (see Table 2) on variants oftheir deformation 
properties (see Table 1): a- No. 10, b- No. 18 
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a) 

b) 

Figure 6. Epure ofhorizontal stresses o;, for variant No. 7 durability characteristics 
ofrocky layers (see Tab!e 2) on variants oftheir deformation 
properties (see Tab!e l): a - No. l O, b- No. 18 

At raised durabiłity characteristics o f all nearby rocky layers (variant No. 18 on Table 2) epure C5 

basically are similar each other irrespective of distribution oftheir deformation properties (Fig. 8). 
Exception make: 

- more extensive zone ofunloading in ground atthelowered deformation characteristics oflayers 
that is caused by their raised moving to a cavity o f a development; 

- a little bit increased concentration C5 in walls at the increased cleformarion characteristics o f rocky 
layers that speaks basically before-limited condition ofthese arcas. 
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Change o f strength on compression o f the second rocky layer o f a roof twice, practically do es 
not affect the tendencies o f influence o f deformation characteristics o f nearby rocky layers establi
shed above. 

The basie conclusion from the carried out researches (H= 400 m) is obvious enough: in a limi
ted (unlimited) condition o f rocky layers ( or their som e areas) deformation properties o f the las t in 
much smaller degree influence an stress condition coal-containing structures in comparison with 
durability characteristics [2]. 

·.v.-

...________ __ ~ ____ ___ _] 

Figure 7. Epure o f resulted stresses O' at l owered durability characteristics of all nearby rocky layers 
(see Table 2) on variants o f their deformation propert i es (see Table l): a- No. l O, b- No. 18 
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b) 

Figure 8. Epure o f resulted stresses a at increased durability characteristics o f all nearby rocky layers 
(see Table 2) on variants o f their deformation properties (see Table l): a- No. l O, b- No. 18 

At the analysis epure complete moving in laminated coal-containing structures in a vicinity of 
a pore development (H= 400 m) can dra w a conclusion on essential influence on a field o f moving 
of deformation characteristics not only the first rocky layers o f a roof and ground, but also the se
cond layer o f a roof that i t is necessary to tak e in to account at mining a technique o f the forecast o f 
rock pressure manifestations. 
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The arch support of gate road is in stable enough intense condition (by criterion of estimation -
size ofthe resulted stresses) outside o f essential dependence on deformation characteristics ofnear
by roclcy layers. As it is marked earlier, obviously, it is connected to the raised deformation ability 
of adjacent strata in the Iimiting condition, providing more uniform carging frames and also with 
occurrence of plastic hinges in a frame, lowering maxima of the bending moment on its contour. 
Change o f the module o f defonnation o f rocky layers in an interval (0,3 . .. l )-l 04 MPa insignificant
ly affects a maximum o-in a frame support as at lowered (up to 0,3%), and increased (up to 1,5%) 
durabili}l. characteristics. The qualitative-quantitative analysis epure distributions o-in dependence 
from E; .n has revealed the following features: 
- at l owered durability characteristics o f all nearby rocky layers the abatement E ;K ·" promotes mo

re uniform distribution o-on a contour of a frame: available areas lowered o-= (0,90 .. . 0,93)o-r de
crease with approach o- = (0,93 ... 0,98)o-r to a limit o f fluidity o f steel CT5; the most part o f vo
lume o f a frame support i s in conditions plastic or close to i t; 

- at increased durability characteristics of rocky layers the increase Er" promotes some unload
ing o f a crest o f a frame up to {0,56 ... 0,81 )o-r, i s especial in area o f the lock o f a crest; i t speaks 
increase in rigidity o f rocky layers that raises resistance to their trough and in part unloads a crest 
ofa frame; 
the minimum o f the resulted stresses i s in support space in the bottom part o f a rectilinear s i te 
o f the rack o f a frame, and size o-= 0,2 ... 0,5 MPa in a backfilling support spec i fi es spaces, that 
it is in a stage o f sealing with the increased deformation ability due to what to some extent smooth 
out epure loadings on a frame. 
The genera l conclusion by results o f a rate o f influence o f deformation characteristics o f nearby 

rocky layers on the SDS o f system "support-rockmass" in a limited (unlimited) condition (H= 400 m) 
the following: 
- the intense condition o f a rockmass containing drift and, especially, a arch support has no so clo

se connection with deformation characteristics o f rocky layers as from them durability proper
ties; 
epure moving o f system including a rocky contour o f a rock, is in close connection with defor
mation characteristics o f all nearby rocky layers. 
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Developed technologies o f borehole underground coal gasification (BUCG) allow ensuring effecti
veness and reliability o f the engineering process. Also, i t needs the studying o f dynami es and para
meters o f temperature field according to disturbance o f rockmas s. 

Experimental researches ofbehaviour and forming the temperature field in the rocks containing 
the gas generator were spent on industrial installation in Stock Companies "Selidovvugilla" and 
"Pavlogradvugilla". 

Experimental industrial installation consists o f three functiona l devices: experimental fixture, 
blow and gas assigning sets. The experimental test installation is a welded construction made of 
steel sheets. It has the shape ofbox with the linear dimensions 7,0x2,4x2,4 m (Fig. 1). 

Figure l. Experimental test installation BUCG: l - holes fo r screw joint, 
2- part, 3 - removable bonnet, 4- steel roof 

To protect the test installation o f the precipitation is equipped a roof 4. It is made o f steel spe
cial profile. To decrease a heat-loss the sides of the test installation are insulted by clay and rock. 
The test installation has three parts. Each part is sealed by removable bonnet 3. 
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A coal-rock straturn was simulated by overlaying lO cm seam's ground of shale pieces. The clay
cement mix connected the shale pieces. Above the ground was superposed the coal seam (thickness 
10 cm) ofthe units "briquettes". The "briquette" lincar dimensions were 5,0xl0,3x8,0 cm. The coal 
"briquettes" were sampled from the mine coal seam. An immediate roof was reverted with picces 
ofrock (shale), the roofthickness according to scale was 0,8 m. Over the immediatc roofwas over
laid a main roof. It had thickness l ,5 m and was composed o f sandy shale picces [l]. Coal-rock stra
turn forming in the simulator o f the underground gas generator together and the thermopair arrange
ment is imagedin the Figures 2 and 3. 

A 

B 

Figure 2. Coal seam and rock straturn forming in the simulator ofthe underground gas generator 

Analysis ofthe experiments show that at the clistance 1,5 m (6 m natura! conditions) from the 
gasified seam, the roof i s intensively heated by gaseous BUCG products because they pcnetrate in
to the rockmass along its crevices and foliations. At the clistance from l ,5 to 2,3 m (6-9,2 m at the 
natura! conditions), the heat intensity is decreased because the rockmass's degree offracturing is de
creased at this zone. 

For oxygen blowing (02 - 30%) and pressure P = 0,4 MPa, the height ofthe rockmass heating 
i s increased due to increasing o f the process temperature by 3-7%. The gracle o f rockmass heat de
pends on pressure within the gas generator and blowing composition [2]. 

Contours of the coal seam gasification for combustion path length 25 and30m and subject to 
application o f various approaches to co al forrnation exposing are presented in the Figure 3. 
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A 

B 

1,7M (25M) 

Figure 3. Coal seam gasification parameters subject to various combustion path length in the gas generator: 
A- gas generator exposing by the slant and horizontal well (path length 25-30 m), B - gas generator 
exposing by the vertical and slant well ó. = 70-85°. l - blowing well, 2- pressure reliefwell, 3- blowing 
streams (B) and gas generator's reacting path (A), 4- worked-out space, 5 - flexible temperature-resistant 
piping to supplying the blowing, 6 -nozzle to supplying and keeping the blowing on the front o f the combustion 
face, 7- oxidant 0 2, 8- air, 9- productive gas composition, l O- underground gasification gas condensate, 
Kc- coal seam gasification coefficient, Sc- coal gasification area [m2

], SY'"·""·- coal seam area [m2
] 
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During the experiments, the apparatuses registered blowing consumption and pressure, advance 
rate and rockmass temperature. Consequently, the correlation between rockmass heat temperature, 
pressure within combustion path and changing o f blowing composition was substantiated. Getting 
gasses similar by chemical composition to gasses are gotten in the stations "Pidzemgaz" is difficult 
because to simulate all natural conditions impossible. Comparative increasing ofthe combustible com
ponents indicates the process efficiency [3] . 

During the research at the labaratory simulator, which simulated the underground gasification 
process, poor moist the gas generator' s surroundings was simulated. This surroundings characteri
zed the therrnofield's modifications in the over coal stratum. 

For solving the problem of heat exchange, it was considered the quasi-stationary mode of non
isotherrnic stream of high-temperature products to heat-exchange with surrounding rocks during 
BUCG. The rockmass is considered isotropie and has certain average heat conductivity coefficient. 
The heat exchange with gaseous products takes place at the rock surface. The gaseous products pe
netrate in to the roof rocks under pressure made within underground gas generator, along the fractu
res and cleavages, which was made by underground pressure during the coal seam gasification [4]. 

Temperature field profile around the underground gas generator is gotten by interpolation tech
nique ofrock bed temperature data in the mesh points, which was graphed around the gas generator's 
combustion. 

The profil es o f temperature field borders in the rock stratum, w hi ch contain gas generator, dis
tri bu te subject to temperature within combustion path and zones of technological and natura] rock 
discontinuities (fractures, voidage and cleavages) [5], [6]. 

Practical [7], test installation and laboratary data conceming thermofield modification during the 
BUCG are used as etalon for comparison to approximate numerical solution of the heat exchange 
problem within rock straturn w hi ch contain the underground gas generator (Tab. l) . 

T bl l H t a e ea parame ers o f h t e over coa roc k t sratum 

Dislance from Heat parameters of roof rocks [0 C) 

the seam's footwall Research Roof rock status 
[m] Practical Test installation Laboratary Analytical 

o 1300 1200 1200 1250 coke, dross 
l 1108 910 884 961 orderable gash 
2 405 420 387 432 
3 110 135 120 146 discontinuity with 
4 92 III 97 105 fracturing 
5 88 94 90 96 3-6 fracture per meter, 
6 61 66 59 65 diameter 7-50 mm 
7 46 51 44 51 
8 24 36 25 33 without discontinuity 
9 14 25 16 20 

Dislance from Heat parameters o f the footwall rock [0 C) footwall rock status 
the seam's footwall 

Test installation [m] Practical Labaratory Analytical 

0,5 918 932 1138 953 rock upheaval under 
the temperature and 

1,0 743 670 929 797 underground pressure 
discontinuity under 

2,0 612 455 471 562 the underground 
pressure 

3,0 285 236 258 279 
without discontinuity 4,0 19 32 54 43 
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Error ofresearch results is 9-28% with mean value 24,7%. 
Optima! capacity of the gas generator' s reaction pathis settled in a case when the combustion 

zone within path lr is equal to reaction path's 1ength in the block UCC 16, i.e. lr = k If lr < 16 the 
coal combustion process stops. In these conditions, the heat power becomes less then i t i s necessa
ry to reaction path' s length. I f lr > 16 release o f heat power is maximał but oxygen is supplied toge
tber with air doesn't have time to reacting with coal seam's combustion face. Condition lr = 16 is op
tima! variant. In this optima! condition, products ofthe coal seam's complete thermal decomposition 
are generated in the reaction path. Temperature is determined subject to heat energy consumption 
on to co al oxidation, heating of rock stratum, which contain coal seam, ash and dross, and on to expul
sion ofwater that arrives from the outward inflow [8]. 

To determine the optima! łength of the reaction path it is necessary to take in to account the in
terdependence between łength of combustion zone and heat power of underground gas generator's 
combustion path. 

This interdependence is searched out from the formuła: 
- for cyłindricał reaction path: 

- for rectangułar reaction path: 

where: N, W, h, c - numerical coefficients, Gc~- mass velocity of the coał combustion [kg/s], 
Vac- vołume of the moist combustion products l kg of coal in the air blowing [m3/kg], it is re
searched out from the formuła: 

where: V Be- volume o f the dry combustion products in the coal [ m3
], V 118 - volume o f s team from 

the inflow [ m3
]. 

Specific vołume o f gases ałong the reaction path łength i s determined as arithmeticał mean V o .B 

and Vsc: 

where: V o.B - vołume o fair that is necessary to complete combustion o f l kg coał [ m3 /kg]. 

V = l,l·G; [m3/kg] · 
OB 4186 ' 

l,l·Gf j V08 =--+1,243·q811 [m3 kg], 
4186 

where: q811 - specific outward inflow, G1 - low-energy combustion heat of l kg coal [MJoule/kg], 
P0 - pressure within the reaction path [Pa], Te- temperature of combustion products at the way out 
of oxidation zone (0 C]. 
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where: Cp- isobaric heat capacity per unit volume ofthe combustion products [MJoule/m30C] : 

CP = 1,98 · 0,0001784 · Te [MJoule/m30C], 

v - kinematic viscosity coefficient of complete combustion products at the way out of combustion 
zone [ m3 /s] , T 0 - temperature o f supplying into the reaction path air [0 C], PKG- pressure within the 
combustion path (oxidation zone) [Pa], a and B- mean height and width ofthe reaction path [m], 
d- equivalent diameter ofthe reaction path, d= 4S/P [m], m- experimental coefficient: 

2,86·a 
m =---. 

2a+b 

Doi n g analysis o f formul as (1 ), (2), it can be stated that re1ationship between dimensions o f the 
reaction path luK and lnK is proportional. Augmentation of coal's combustion vetocity to 2 times leads 
to increasing lr by 10-15%. 
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Figure 4. Length modification ofthe underground gas generator's reaction path subject to temperature ofUCC 
products (a) and inflow (b): l(a)- path length that provides stability and efficiency ofthe UCC process during 
combustion thin coal seams, 2(a)- path length that provides process efficiency in condition ofvariation by blo
wing composition and oxidation zone, 3(a)- unstable pro-cess, large wastage ofblowing and efficient gases, 
considerable wastage ofheat, uncontrollability ofthe oxidation zone in the reaction path, l(b)- subject to in
flow into the reaction path 2,5-3,8 kg water/kg coal, 2(b)- subject to inflow into the reaction path 3,8-5,4 kg 
water/kg coal, 3(b)- subject to inflow into the reaction path 5,4-7,5 kg water/kg coal 

Augmentation qBn leads to increasing lr by 30-43%. When inflow is critical and VrrB increasing 
to 3 times, the T c decreasing to 6 times, per se in such conditions the combustion ( oxygen) process 
comes to stop. 

Take into consideration that Gcl\ = AK/Gf, dimensions ofthe gasified block 16 limit the combus
tion path length and path's heat power is searched out: 
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- for cylindrical path: 

A = v·PK ·To ·n·d·G~ ·VI/N ·d [kVt]· 
K.l.( 4 . V . p . T 6 ' 

BC O C 

- for rectangular path: 

A· = (a+B)·v · PK · To·G~ .c/1 /W·dm [kVt]. 
K. II 2 . V . p . T V E 

BC O C 

Power modification parameters ofthe underground gas generator' s UCC combustion path (Fig. 5). 
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Figure 5. Power modification ofthe gas generator' s combustion path in the conditions 
o f pressure and path length (l - 40 m, 2 - 55 m, 3 - 67 m) changing during UCG 

Power decreasing is related to blowing and gas wastage. Wastages increase when the pressure 
growths within the gas generator's reaction path. lf the pressure is until 4.5 MPa and more and the 
reaction path length is more 60 m, the wastages become critical (25-28%). 

The path length modification and underground gasification process' temperature modification 
subject to inflow and gas-flow velocity within combustion path are presented in the diagram (Fig. 6) . 

The combustion products velocity along the combustion path is searched out formuła: 

Determination ofthe Reynolds criterion (Re) at the way out ofthe oxidation zone: 
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- for average gas composition BUCG: 

Re V · V 
Te· 

V 
-=--=---

Re v·V 
- ·V 
Te 

Reynolds criterion Re, is computed according to output parameters o f the products UCG, i s less 
by 30% then one, is computed according to average parameters. 
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Figure 6. Modification type ofthe temperature and path length subject to inflow and gas-flow velocity along 
the combustion path 's length; l -g.= 5,0 kg/kg coal, V .. = l ,76 m/s, 2- g.= l ,04 kg/kg coal, Yr = l m/s, 
3 - g.= 2,4 kg/kg coal , v .. = l ,2 m/s, 4- g.= 0,7 kg/kg coal, v .. = 0,82 m/s, 5 - g.= 6,83 kg/kg coal, 
v .. =2,l m/s 

Difference in computation to determination the combustion ( oxidation) zone lr o f the combus
tion path is: 

for cylindrical reaction path, w hen h = O, 16: 

0,16. 0,3 = 0,048 = 5%; 

for rectangular reaction path, when h= 0,25 : 

0,25 . 0,3 = 0,075 = 8%. 

S uch permissible difference is used for practical computation o f the oxidation zone length in 
a case o f changing o f the hydrogeological and aerodynamie system and process parameters. 

CONCLUSIONS 

- Heat conduction o f the fractured rockmass around the gas generator is characterized by influen
ce o f convection (roof rocks) and conductive (footwall rock) heat transfer and depend on fracturing 
in tensity in rockmass and dimensions o f fractures and cleavages under the law o f cube. 
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- Roof rocks heat o f the gasified seam is implemented by convection heat exchange- 57% and 
conductive heat exchange- 43,3%. Footwall rocks heat ofthe gasified seam is implemented by con
ductive heat exchange- 84,6% and convection heat exchange- 15,4%. 
- Top border perpendicu1arly to gasified seam ofroofrocks beat to over coal stratum's natura! tem
perature gradient is 8,4-9,2 m and is situated on the interface of oxidation zone and reduction zone 
in a section above the combustion face. 
- Rock heat paraHel to stratification is less to l ,2 times then perpendicularly and is situated in the 
massifin a clistance 3,9-4,7 m from the combustion face. Volume ofheated rocksin the coal-rock
mass to 100°C is 19,6%. 
- Length modification ofunderground gas generator's combustion path depends on range of geo
logical conditions, technological parameters o f running the gasification proces s and gas generator's 
constructive features. 

REFERENCES 

[l] Agroskin A.A., Kazak V.N.: Heating Coal Seam and Rockmass During Underground Gasification. Un
derground Coal Gasification, M.: VNII Podzemgaz, 1959, No. 3, pp. l 0-15. 

[2] Falshtynskiy V.S.: Implementation Mułti Comporrent Mix ofBlow in Borehole Underground Coal Ga
sification. Bulletin NMA ofUkraine, 2000. No. 6, pp. 25-30. 

[3] Falshtynskiy V.S., Dychkovskiy R.O., Tabachenko N.M. , Lapko V.V.: Parameters ofTemperature Field 
in Gas Generator Containing Rockmass. International Conference: School of Underground Mining, 17-22 
Septernber 2007, pp. 216-224. 

[4] Kazak V.N., Shejnin V.l.: Research Physical, Mechanical & Thermal Conditions of Rockmass for Un
derground Coal Gasification. Scientific Works VNII Podzemgaz, M.: Gosgortehizdat, 1963, Edition X, 
pp. 17-21. 

[ 5] Yanchenko G .A.: A bo ut Calculation o f Buming and Gasification Products in Output Working. Mining 
Journal, 1997, No. 1-2, pp. 1-4. 

[6] Korotajev Yu.P.: Gas Movement Research through Porous Straturn in Gas Boreholes. Gas Deposits Mi
ning. Transport and Management ofNatural Gas, M.: Gosptehizdat, 1958, pp. 26-47. 

[7] Researches ofScientist Research Institute ofUnderground Coal Gasification. Bulletin, M.: Gortehizdat, 
1960, 162 p. 

[8] G1uzberg E.I., Serov V.A.: Estimation Heating Wastage from Firewall to Rockmass. Mining Jouma1, 
1985, No. l, pp. 59-51. 

609 





Szkola Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

The Estimation o f a Rock Slope Stability 
on the Base o f Failure Criterion 

A. Shashenko, O. Sdvizhkova, S. Polischuk, N. Khozjajkina 

ABSTRACT: The stress state ofrock bench has been investigated by finite element method. The 
surface o f sliding has been defined on the bas e o f phenomenological failure criterion. 

INTRODUCTION 

At an estimation of pit walls, benches and dams stability the big attention i s given to definition of 
their limit parameters which cause sliding. These parameters depend on rock properties and struc
ture, groundwater m ode, geometry o f the investigated part o f rock mass and surface. 

The limit parameters forecasting is usually based on the assumption of the hypothetical failure 
surface which can be rectilinear or curvilinear. 

In one cases the form of a failure surface is set a-priori, in others - follows from the limit equi
librium analyses [l]. 

Though the solution seems to be simple enough, there i s no proved analytical decision o f t his 
problem even at significant idealization o f object. The account o f various influencing factors at in
vestigation of a rock s Iope limit state is possible only by numerical methods. 

F AILURE CRITERJON 

The problem conceming limit equilibrium state ofrock slopes (benches) is formulated as follows. 
Thc bench (Fig. l ) has been formed by heterogeneous rocks with average volume weight y. The 

height o f ben ch i s H and a co mer o fan inclination to horizon - a.. Its top part (height H90 = 9,5 m) 
possesses the vertical stability. It is required to define limit height of such bench, the form and lo
cation o f a sliding surface. 

Traditionally a "method of strength" is used for an estimation o f slope stability involving such 
characteristics as a cohesive strength and an angle o f interna! friction. It should be noted, that these 
characteristics are unstable, techniques o f their definition are not perfect enough in comparison, for 
example, with techniques for compressive strength tests. 

The most perspective approach bases on the analysis of stress clistribution in area investigated 
and using the phenomenological strength theory. 

The idea of a probabie sliding surface definition is based on a following hypothesis : the sliding 
surface i s a geometrical place o f po in ts where a failure under the common act o f normai and shear 
stresses occur. 

The failure criterion (offered by L.J. Parchevski and A.N. Shashenko [l]) looks like: 
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(l) 

where: cr 1, cr3 - major and minor principal strcsses, Re and Rp- uniaxial compressive and tension 
strengths respectively, \jf = Rr/Re- a factor of brittleness (\jf = l - matchesto concept of an ideał 
plasticity and \jf =O- ideał brittleness). 

h=lO,Om H=43,0m 

Figure l. Scheme to the rock bench stability investigation 

Definition o f the failure surface form and location. The finite element metbod has been used for 
the numerical analysis. 

Quadrangular elements (Fig. 2) were used for approximation of area investigated. All compo
nents o f the rocks stress state were defined in units o f finite elements and in the centre o f each ele
ment. The case o f rock bench failure , taken place in Marganetskyy open pi t [2] has been consi
dered. Forthis case geometrical parameters of a bench are known: height H= 43,0 m, a camer 
ofa slope a= 42° ; rock mass properties: volume weight g= 1900 kg/m3

, Young's module E= 
= 2,78·105 MPa, Poisson's ratio = 0,2, compressive and tension strength Re= 29,7 MPa, Rp= 13,5 MPa. 

The purpose o f calculations was the definition o f a failure surface and comparison the theoretical 
results with in-situ data. 

SCAL E EFFECT ESTIMA TION 

The compressive strength i s the basie mechanical characteristic, w hi ch is used at expressions (l). 
As a rule i t is determined in labaratory conditions by known techniques. However the characteristic 
received in such way i s not true for the given type o f rocks. I t is caused by a plenty o f random fac
tors that have influenced formation o f rock structure and fabric but are not exhibited while sampies 
testing. 
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Figure 2. Approximation o f explored field 

Difference between compressive strength o f real rock mass Rm and average compressive strength 

of sampies Re estimates by a structurai factor: 

(2) 

This factor represents a quantitative estimation of scale effect in rocks. The probabilistic appro
ach for definition o f this value is offered in [3]. 

In assumption that rock sampies compressive strength is described by normai distribution the ex
pression for structural factor is given: 

kc= l +11 argF0(1-p), 

where: F0 (t)= b- J exp ( - ~) du- the function ofnormal distribution, arg F0 (l -p)- argu-
-v2rr. -~ 2 

ment of function F0 at its value (l -p), p- probability characterising an importance of object, 
11 - a variation of sampies compressive strength random values. For given example 11 = 0,28, p= 
= 0,95, arg F0 (l- p)= -1,64. Then kc= 0,4. 

The equation (l) can be solved respectively Re: 

(3) 

The left part o f this equality represents some kind o f stress reduced to a uniaxial condition, other
wise, equivalent uniaxial stress. 
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The criterion o f a limit equilibrium state with account o f rock mass heterogencity looks like: 

(4) 

or 

(5) 

Figure 3. The Jocation offailure surface (isoline cre = Rckc) 

The value S is referred to as factor o f safety in any point o f rock mass. Thus, the problem i s re
duced to searching such limit surface on which the condition (5) is satisfied. With reference to fi
nite element model such surface i s a set o f elements in w hi ch the combination o f normai and sb e a
ring stresses satisfies to a condition ( 4) with some beforehand set accuracy. 

Elementsin which the given relation is fulfilled are shownon Figure 3. 
The centres o f these elements form an isoline o f the equivalent stresses <Je = R: kc, that is the iso

lin e o f factor S = l. 
Isolin e has the convexo-concave shape, begins at bottom o f the ben ch and com es to end where 

technological sawing bas been fulfilled to provoke s li din g o f rocks. The shape o f the failure surface 
is close to observed actually in-situ. 

I t should be noted that isoline cre =Re kc coincides with isoline of horizontal normai stress <Jx = 
= 2,0 MPa which also begins at bottom ofthe bench and comes to place ofvertical sawing. !t means 
the horizontal comporrent o f normai stres s plays the significant role in failure process at given geo
technical situation. 
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CONCLUSIONS 

l. The surface o f slope sliding is interpreted as a geometrical place o f po in ts in w hi ch the combi
nation o f norma l and shearing stresses satisfy phenomenological failm·e criterion. 

2. The numerical analysis has allowed defining the theoretical shape and location of a failure sur
face at given slope geometrical parameters and rock properties. They occur close to sliding sur
face parameters that has been observed actually in-situ. 
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Improvement o f Equipment and Methods 
for Thin Co al Strata Mining in W estem Donhass 

V.I. Buzilo, V.P. Serduk, A.G. Koshka, T.I. Morozova 
National Mining University, Ukraine 

Western Donbass is one ofthe most promising and stable coal-mining regionsin Ukraine. The cle
posit has rather specific mining and geological characteristics, that is availability o f strong and vi
scous co al (f= 3 .. .4) w h ich i s highly resistant to cutting (up to 400 .. .450 kN/m), and poor roofs 
(f= 2 ... 3) of clayish and sand-clayish rocks given to soaking. Despite complicated miningand geo
logical characteristics min es o f the regions have always been highly mechanized, and today each 
wal! is mechanized. 

Available experience to mine strata with poor roofs in Western Donbass mines shows that there 
areno mechanized supports reliable forsuch conditions, and complexes used can' t completely meet 
mining and geological demands. Inrush ofroof rocks taking place in al! min e wal! s o f Western Don
bass can prove the fact. That's why annual increase in coal ash contain is 6 ... 8 per cent. 

High resistance of coal to cutting ex eludes the use o f coal ploughs, complicates activities o f equip
ment with screw executive bodies, and results in qui ck wear o f cutting instrument, high energy con
sumption to mine coal. 

There arc two main directions of solid coal strata mining. The first one is to increase per capi ta 
power consumption o f mining equipment [l] and another one i s to Jose the strength o f straturn be
fore mining. However, the first one can't often be executed due to straitened space within thin coal 
strata. Besides, i t results in increase o f power consumption while mining. I f the second method i s 
used i t results in mining complication because o f necessity to have several mining machines in 
a wal!. 

Recommendations concerning mining strata with poor roofs may also be divided into two main 
groups: suggestions on roof rocks re in forcement by means o f different methods [2] and support im
provement at the expense o f supporting factor increase, rise in front cantilever prop, travel o f s up
port with prop on plan etc. with i t measures to reinforce roof rocks are ratber labour intensive, in
efficient, and result in significant decrease in load as for walls, decrease in reliability and increase 
in mining cost. It i s not expedient to improve available types o f mechanized supports. 

The paper object is to improve equipment and methods to mine solid coal strata with poor roofs. 
To do that and perform effective mining in mines of Western Donbass scientists and resear

chers ofthe NMU, DonUME and Dongiprouglemash developed complex "Zapadny Donbass". The 
complex was made on the bas i s o f serial mining complex "Donbass" and tested in min e "Ternovska
ya" (JSC "Pavlogradugol"). 

Pilot support units "Zapadny Donbass" (Fig. l) differ from serial ones: no propless space; load
bearing element at the edge of ceiling ofunit (9) being mounted on the bench within coal stratum, 
insignificant space ofroofoutcrop (0,9 m2

) thanks to travel ofunits on plan, no hinges within ceil
ings ofunit between hydraulic props, and high coefficient ofrooflagging including that at face. 

Pilot mining machine (Fig. 2) has new executive body (l, 2, 3) which gives ability to mine thin 
straturn with advanced cut at roof (Fig. 3). Cut dimensions are: height- 0,4 m, depth- 0,5 m. Upper 
drum of executive body makes cut, then machine moves, and supports located at the edges of ceil
ings ofunit are mounted and strutted off. 
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Figure I. Unit of"Zapadny Donbass'' support 

- ' ,.., , "-

Figure 2. Mining cutter-loader MK-67 3D 

Figure 3. Advanced cut at roof o f layer 
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Listed features o f cutter-loader and support provide absolutely new character o f i ts relations with 
enclosing rocks, and hel p to fin d new ways to improve design o f mining machin es for thin and ra
ther thin gentle layers with unstable enclosing rocks. 

Mine research performed in walls equipped with complex KD-80 and complex "Zapadny Don
hass" showed the advantage o f the latter w hen roofs are unstable. Thus, under the use o f support o f 
KD-80 complex within I m width roof large untimbered fields were left. Actually, distance varied 
from 0,32 to 0,59 m from front edge of ceiling to face. However, according to design the distance 
shouldn 't be more than 0,22-0,30 m. increase in distance to compare with design depends upon un
necessary space. Mismatch o f untimbered roof area at face resulted in yielding immediate roof. 
Most o f all roof falls to ok place near connection o f wall with en tri es. Fall areas were 2,0 to 4,5% o f 
all supported roof area. Wall 509 i s equipped with support "Zapadny Donbass". Distance from face 
to ceiling was O, 15 m, and specific resistance o f support at face was up to 70 kN/m, and rocks have 
reliable support. No falls took place while testing. 

Elimination of falls increase in coal purity, decreasc in power consumption and increase in lar
ge coal mining are the results of changes in executive organ design. Similar tests were performed 
in two walls with analogous mining and geological conditions by means of complexes KD-80 and 
"Zapadny Donbass". Both machines have similar executive bodies - of drum type with vertical axis 
o f rotation. The only difference i s in a shape o f executive bodies. Mining thickness o f layer c5 is the 
same for both walls. 

Upper part o f pilot executive body o f miningmachin e MK-67 3D performing advanced cut at 
a roof occupied 35% o f layer thickness and worked under conditions similar to those o f m·dinary se
rial machine MK-67. Body' s !ower part which breaks off larger part of layer didn't cut coallayer, 
but separated and broke i t. In other words, in upper part conditions of layer breakclown were simi
Jar to those o f rectilinear face and thickness o f layer equal to 0,4 m. mining p ower consumption for 
both machines was determined with the help ofrecording kilowatt meter H379 under different mo
des o f electric motor load. 

Results show that there are dependences conceming power consumed by electric motm·s o f both 
machines, mining power consumption and speed (Fig. 4). 
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Figure 4. Charts ofmining power consumption (l) and consumed power (2) 
depending upon speed ofmachines:- MK-67, --- MK-67 3D 

619 



Study ofthe dependences demonstrates that ifmachine's speed increases specific power consum
ption to break up coal and load it decreases for both machines. But when machine works with soil
step shape offace the decrease was more significant. Under tested speed range ofMK-67 3D (with 
pilot executive body) O to 2,76 m per minute consumed power varied 20 to 66 kWt to be much less 
to compare with rated power o f machin e (Phour = 115 kWt). 

Study ofmining power consumption and power consumed by electric motor ofMK-67 machine 
(serial) depending upon swatch under constant admission speed equal to l ,62 m per minute is inte
resting as well (Fig. 5). 

The study shows that swatch increase O to 0,8 m results in consumed power increase (20 to 85 
kWt) and power consumption under coal mining up to 0,70 kWth t. Besides, it is determined that i f 
speed is I ,62 m per minute, and swatch is 0,5 m power consumption by serial machine while min
ingis 0,95 kWth, and by pilot machine- 0,66 kWth, that is 32% less to compare with serial one. I f 
machine's speed was more than 2m per minute the difference became more obvious. 
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Figure 5. Characteristic o f po w er consumption: 
- consumed power o f machin e; --- power consumption per ton o f coal 
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Figm·e 6. Different grades o f quality of coal 
depcnding upon machines MK-67 and MK-67 3D mining 
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Results o f mined co al grade o f quality are in histogram (Fig. 6). lt i s seen that under serial ma
chine performance over 49% of coal had size 0-6 mm that is coal slack is practically equal to 50% 
of mining, and if i t is pilot machine - only about 17%. 

Coal with size of more than 25% from wall with the new MK-67 3D machine is about 58% to 
be next to 2,5 times more to compare with wall equipped with MK-67 machine. 

Increase in coarse fraction under pilot executive body of machine was the result of coal bench 
pull to improve working conditions o f executive body o f machine. Thus, grade o f quality o f mined 
coal under soil-step shape o f face i s high er. 

It means that advanced cut is promising mining method. Under sucha shape o f a face mining 
pressure is used to separate coal from massif, and it results in increase of coarse coal and simulta
neous decrease in power consumption while mining (0,29 kWt h per each mined ton). 

Thus, if shape of face becomes soil-step one instead square shape, and cut advanced minimum 
thickness layer i t is possible to increase efficiency o f machine thanks to i ts speed. Besides, i t is po
ssible to cut power consumption to separate coal and break it off. 

CONCLUSIONS 

- Changes in design o f mechanized support by means o f i ts cantilever section liquidation and s up
port availability at a layer help to develop effective mining for layers with unstable roofs, and 
avoid rock inrush. 

- Availability of advanced cut in a layer gives ability to cut power consumption up to 25 ... 30% 
as well as coal slack up to 30 ... 32% and increase mined coal quality. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Edukacyjne i naukowe aspekty pakietu Z.K.S. AEROLAB 
w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu wentylacji 
i przepływu powietrza w przewodach 

Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 
Instytut Eksploatacji Złóż, Politechnika Śląska w Gliwicach 

STRESZCZENIE: Rozwój technik infonnatycznych umożliwia wykonanie wielu obliczeń z zakre
su aerologii górniczej, wentylacji, przepływu powietrza w przewodach w sposób bardzo szybki i do
kładny. Autorzy artykuhl uwzględniając ten fakt, stworzyli nowe oprogramowanie pozwalające na 
zapoznanie się z problematyką i edukację w tym zakresie. Pakiet programów edukacyjnych napisa
nych specjalnie w tym celu nosi nazwę Z.K.S. AEROLAB. Cztery programy wchodzące w skład 
pakietu Z.K.S. AEROLAB (MACIT, MOSP, MAW, MAL) dotyczą tych zagadnień i zostały stwo
rzone w celach naukowo-badawczych (dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich 
i szkolnych zajmujących się aerologią górniczą, wentylacją, klimatyzacją i pomiarami kopalniany
mi) oraz dla celów edukacyjnych (przede wszystkim dla uczniów i studentów mających w swoich 
programach nauczania część laboratoryjną dotyczącą pomiarów parametrów powietrza - w takich 
przedmiotach, jak: aerologia, fizyka, tennodynamika, ochrona powietrza). Powi1my też być pomoc
ne pracownikom kopalnianych służb wentylacyjnych i BHP w celach szkoleniowych i w ramach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego też w artykule znalazły się informacje o tych progra
mach i sposobie korzystania z nich. 

SŁOWA KLUCZOWE: Aerologia górnicza, wentylacja, klimatyzacja, informatyka 

l. WSTĘP 

Niniejszy artykuł dotyczy rozwiązywania zagadnień z przepływu powietrza w kopalni. Przedsta
wiono tutaj program do obliczania różnicy wysokości na podstawie zmian parametrów powietrza -
Z.K.S. MACIT, program do obliczania średniej prędkości powietrza w przewodzie wentylacyjnym 
- Z.K.S. MOSP, program do wyznaczania charakterystyki wentylatora- Z. K. S. MA W oraz pro
gram do wyznaczania charakterystyki przewodu wentylacyjnego- Z.K.S. MAL. 

Główną zaletą wszystkich programów z pakietu Z. K. S. AEROLAB jest ich prostota obsługi. 
Ponadto programy rozbudowano o wiele bardzo przydatnych funkcji, między i1mymi tworzenie no
wych projektów obliczeniowych, funkcje zapisu i odczytu gotowych projektów. Dodatkowymi ele
mentami programów są funkcja wydruku projektu, wykresy oraz dostępny w każdej chwili plik po
mocy. 

Programy pracują w środowisku Windows (9x/NT/XPNIST A). Tstrlieją również wersje dla plat
formy Linux (KDE) oraz Mac (OS X/Ciassic). 

Autorzy starali się stworzyć oprogramowanie łatwe w obsłudze dla wszystkich użytkowników, 
nawet dla tych, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z komputerem. Ponadto dołożyli wszelkich 
starań, aby wyniki obliczeń były jak najbardziej dokładne. 
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Wszelkie dane poza zakresem obliczeniowym programów spowodują konieczność ponownego 
wprowadzenia danych obliczeniowych. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wymiar podawanych 
jednostek, który musi być zgodny z podanymi w artykule, przy omawianiu poszczególnych pro
gramów, informacjami i wyświetlanymi komunikatami w programach. Ponadto, należy pamiętać, 
aby części ułamkowe w postaci dziesiętnej były oddzielone od części całkowitych przecinkiem, 
a nie kropką. Najlepiej przy podawaniu wartości wprowadzanych danych początkowych korzystać 
z klawiatury numerycznej -wyeliminuje to błędy związane ze złym podawaniem danych z częścia
mi ułamkowymi. 

2. PROGRAM Z.K.S . MACIT 

Program Z.K.S. MACIT służy do obliczania różnicy wysokości na podstawie pomiarów parame
trów powietrza, takich jak temperatura termometru suchego, temperatura termometru wilgotnego 
i ciśnienie barometryczne [1], [2], [3], [5], [6]. 

W programie Z.K.S . MACIT uzyskiwanymi parametrami są wilgotność właściwa powietrza, 
gęstość powietrza, średnia gęstość powietrza, różnica ciśniel'1 pomiędzy kondygnacjami oraz różni
ca wysokości pomiędzy pierwszą a ostatnią kondygnacją. 

Algorytmy obliczeniowe programu korzystają ze wzorów opartych na równaniu Clapeyrona oraz 
z wielu innych zależności . 

Program dokona prawidłowych wy liczeń dla założeń przedstawionych poniżej: 
- znamy temperatury termometrów suchego i wilgotnego na każdej kondygnacji; 

znamy ciśnienie barometryczne powietrza na każdej kondygnacji. 

2.1. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy użyte w programie: 
ciśnienie barometryczne "p"- podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 

- temperatura termometru suchego "t," na każdej kondygnacji- podawana w °C, w zakresie od 
-20 do +50°C; 

- temperatura termometru wilgotnego "tw" na każdej kondygnacji - podawana w °C, w zakresie 
od -20 do +50°C; 

- różnica ciśnień "Llp" pomiędzy kondygnacjami -podawana w Pa; 
wilgotność właściwa powietrza "x" na każdej kondygnacji -podawana w kg pary wodnej na kg 
powietrza suchego; 
gęstość powietrza wilgotnego "ppw" na każdej kondygnacji- podawana w kg/m3

; 

- średnia gęstość powietrza wilgotnego "ppw"- podawana w kg/m3
; 

- wysokość budynku "H" jako różnica wysokości pomiędzy pierwszą a ostatnią kondygnacją-
podawana w metrach. 

2.2. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu widoczne jest tzw. "okno główne programu" (rys. l). Na górnej belce 
znajduje się menu główne programu. 

2.3. Obsługa menu 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
- Plik, 

Edycja, 
- Obliczenia, 
- Ustawienia, 
- Pomoc. 
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W menu "Plik" znajdują się następujące funkcje: 
Nowy projekt, 
Otwórz projekt, 
Zapisz projekt, 
Ustawienia drukarki, 
Wydruk obliczeń, 

Wyjście. 
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Rys. l. Okno główne programu Z.K.S. MACIT 
Figure l . Main window of Z. K. S. MACIT 

Funkcja "Nowy projekt" umożliwia wprowadzanie danych do obliczeń od samego początku (ze
ruje wszystkie wcześniejsze obliczenia). 

Funkcja "Otwórz projekt" daje nam możliwość otwarcia dowolnego pliku z rozszerzeniem * .txt. 
Otwarcie projektu umożliwia kolejne obliczenia i dopisywanie ich do tego projektu oraz dalszą pra
cę z pozostałymi funkcjami programu. 

Funkcja "Zapisz projekt" nagrywa wyniki obliczeń do pliku * .txt. Takie właśnie rozszerzenie 
przyjęto dla plików wynikowych programu. 

Funkcja "Ustawienia drukarki" daje nam dostęp do zmiany ustawień czcionki wydruku oraz dru
karki systemowej i do wydruku pliku. 

Funkcja "Drukuj obliczenia" drukuje wyniki obliczeń. Drukowanie jest ści śle powiązane z us
tawieniami drukarki systemowej. 

Funkcja "Wyjście" powoduje zamknięcie programu obliczeniowego Z.K.S. MACIT. 
Należy pamiętać o wcześniejszym nagraniu wyników swojej pracy (w innym przypadku zosta

ną one utracone) . 
W menu "Edycja" mamy możliwość cofnięcia ostatnio wpisanej wartości, funkcje "Wytnij", "Ko

piuj", "Wklej" oraz "Czyść", dotyczące zaznaczonego tekstu. 

625 



W menu "Obliczenia" dokonujemy obliczenia wskaźnika Le Chatelier'a, dolnej i górnej grani
cy wybuchowości mieszaniny oraz minimalnej ilości tlenu niezbędnej do wybuchu. 

W menu "Ustawienia" mamy jedną funkcję: 
- Pokaż grafikę . 

Funkcja "Pokaż grafikę" pokazuje lub ukrywa szatę graficzną programu. 
W menu "Pomoc" zawarte są następujące informacje: 

- O programie, 
- Licencja, 
- Jak korzystać z programu. 

Po uruchomieniu opcji "Jak korzystać z programu" otworzy się nowe okno, w którym zawarta 
jest instrukcja korzystania z programu oraz opis jego funkcji . 

2.4. Klawisze skrótów 

W programie Z.K.S. MACIT poszczególne funkcje można wywoływać poprzez "kliknięcie" w od
powiednim miejscu (na odpowiedniej funkcji) myszką lub za pomocą klawiszy skrótów, odręb
nych dla każdej funkcji programu. 

Skróty 
- F l= Pomoc; 
- Alt-P =menu "Plik", następnie: Ctrl-N= Nowy projekt; Ctrl-O= Otwórz projekt; Ctrl-Z= Za-

pisz projekt; Ctrl-U= Ustawienia; Ctrl-D= Drukuj; Ctrl-Q= Wyjście; 
- Alt-E= menu "Edycja", następnie : Ctrl-Z= Cofnij; Ctrl-X =Wytnij; Ctrl-C= Kopiuj; 
- Ctrl-V =Wklej; 
- Alt-B= menu "Obliczenia"; 
- Alt-U= menu "Ustawienia"; 
- Alt-O= menu "Pomoc". 

2.5. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie różnicy wysokości powinno wyglądać następująco: 
- znamy ciśnienie barometryczne na każdej kondygnacji : 

- P1 = l 02500 Pa, 
- p2 = l 02450 Pa, 
- P3 = l 0241 O Pa, 
- P4 = l 02380 Pa, 
- Ps = l 02300 Pa; 
znamy temperatury termometru suchego na każdej kondygnacji: 
- t. 1 = 24,0°C, 
- t.2 = 24,8°C, 
- ts3 = 25,0°C, 
- ts4 = 26,2°C, 
- tss= 26,4°C; 
znamy temperatury termometru wilgotnego na każdej kondygnacji: 
- tw1 = 23,0°C, 
- tw2 = 23,6°C, 
- tw3 = 24,2°C, 
- tw4 = 24,8°C, 
- tws = 25,0°C; 
wprowadzamy wartości danych początkowych w odpowiednie miejsca na oknie głównym pro
gramu (jeżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość jej po
prawy); 

626 



- po wprowadzeniu ostatniej wartości należy użyć przycisku "Oblicz" - program dokona po
trzebnych obliczeń i wyświetli wyniki; 

- dodatkowo uzyskamy informacje o różnicach ciśnień pomiędzy kondygnacjami, wilgotnościach 
właściwych oraz gęstościach powietrza na każdej kondygnacji; 

- w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
- w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wydruku lub zapisu obliczeń. 

2.6. Komunikaty i błędy 

Program Z.K.S. MACIT został wyposażony, podobnie jak inne programy z pakietu Z. K. S. AERO
LAB, w odpowiednie funkcje ułatwiające jego wykorzystanie, w tym również w komunikaty in
formujące o błędach popełnionych przez użytkownika. 

3. PROGRAM Z.K.S. MOSP 

Program Z.K.S. MOSP służy do obliczania średniej prędkości powietrza w przewodzie wentyla
cyjnym na podstawie pomiarów parametrów powietrza, takich jak temperatura termometru suche
go, temperatura termometru wilgotnego i ciśnienie barometryczne oraz pomiarów ciśnienia dyna
micznego za pomocąsondy Prandtla i mikromanometru [1], [3], [4], [5]. 

W programie Z. K. S. MOSP uzyskiwanymi parametrami są prędkości powietrza w poszczegól
nych punktach pomiarowych oraz prędkość średnia w przewodzie wentylacyjnym. 

Algorytmy obliczeniowe programu korzystają ze wzorów opartych na równaniach Clapeyrona 
i Bemoulliego oraz innych zależności. 

Program dokona prawidłowych wyliczeń dla założeń przedstawionych poniżej: 
- znamy temperatury termometrów suchego i wilgotnego; 
- znamy ciśnienie barometryczne powietrza; 

znamy początkowy odczyt na mikromanometrze oraz odczyty na mikromanometrze dla posz
czególnych punktów pomiarowych. 

3 .l. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ichjednostki i zakresy użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p" -podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 
- temperatura termometru suchego "tg"- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- temperatura termometru wilgotnego "tw"- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- początkowe położenie cieczy w mikromanometrze "10 " - podawane w mm słupa cieczy pomia-

rowej; 
- przełożenie mikromanometru "sina" - podawane w zakresie od O do l; 

gęstość cieczy w mikromanometrze "Pc.p."- podawana w kg/m3
, powyżej O kg/m3

; 

odczyty wskazań mikromanometru "lt dla poszczególnych punktów pomiarowych - podawane 
w mm słupa cieczy pomiarowej; 
różnice wskazań na mikromanometrze "t.l;" pomiędzy odczytem dla punktów pomiarowych a 
odczytem początkowym- podawane w mm sh1pa cieczy pomiarowej; 

- gęstość powietrza wilgotnego "ppw"- podawana w kg/m3
; 

- ciśnienia dynamiczne "pd;" dla poszczególnych punktów pomiarowych- podawane w Pa; 
prędkości powietrza "w;" dla poszczególnych punktów pomiarowych- podawane w m/s; 

- średnia prędkość powietrza "wśr'' w przewodzie wentylacyjnym- podawana w m/s. 

3.2. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu widoczne jest tzw. "okno główne programu" (rys. 2). Na górnej belce 
znajduje się menu główne programu. 

627 



Początkowe 

Temperatura Temperatura 
Ciśnienie 

polofenie 
termometru 1ermome1ru powietrza 

cieczy 
suchego wilgotnego w mikromano-

metrze 

t. , "C ~ •. •c p, Pa lo. mm 

26,0 l- 24,0 !102600 

P omiar l;. mm tJI1 .mm pdi.Pa 

r- ~---1. 11 ' 

2. 22 r-. ,-------: 

l --
3. l r--- ·---29 ' '-

4. 40 r -- --- ---. 
--- -

l · --:--:-5. ·- r --·~ ' 38 i 

3ói ~ 

7. 21 r-·- ,. 
r- r----8. 10 l L_ l 

Rys. 2. Okno główne programu Z.K.S. MOSP 
Figure 2. Main window ofZ.K.S. MOSP 

3.3. Obsługa menu 

Gęstość Przeloienle et e czy 
mlkrornano w mlkrom.ano-

me1ru m trze 

sina Pop. kylltr 

r- o,6 r 1-00Ó 
--

w,·, mJs N.,, mis 
r----,. 

l ·• 

·---
l 

r-· · ~ . 

r· --
l 

r· 

,..--· -. l Oblinz J 

l 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
Plik, 
Edycja, 
Obliczenia, 
Ustawienia, 
Pomoc. 
Wszystkie funkcje działają w sposób analogiczny do omówionych w rozdziale 2. 
W menu "Obliczenia" dokonujemy obliczenia prędkości powietrza w poszczególnych punktach 

pomiarowych oraz prędkości średniej w przewodzie wentylacyjnym. Mamy tutaj również możli
wość wyświetlenia okna z wykresem tych prędkości. Przykładowe okno z wykresem pokazano na 
rysunku 3. 

3.4. Klawisze skrótów 

W programie Z.K.S. MOSP poszczególne funkcje można wywoływać poprzez ,,kliknięcie" w od
powiednim miejscu (na odpowiedniej funkcji) myszką lub za pomocą klawiszy skrótów, odręb
nych dla każdej funkcji programu i posiadających ustawienia analogiczne, jak te w rozdziale 2. 

3.5. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych przewodu 
wentylacyjnego oraz prędkości średniej powinno wyglądać następująco: 

znamy ciśnienie barometryczne p = l 02 500 Pa; 
- znamy temperaturę termometru suchego ts= 25,0°C; 
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znamy temperaturę tennometru wilgotnego tw = 24,0°C; 
znamy przełożenie mikromanometru sina= 0,5; 
znamy położenie początkowe cieczy w mikromanometrze lo = l mm; 
znamy gęstość cieczy w mikromanometrze Pc.p. = 1000 kg/m3

; 

znamy odczyty na mikromanometrze li dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
l1 = 11 mm, 
h=22mm, 
h=29 mm, 
14 =40 mm, 
15 = 38 mm, 
16 = 30mm, 
h=21 mm, 
18 = 10 mm; 

wprowadzamy wartości danych początkowych w odpowiednie miejsca na oknie głównym pro
gramu Ueżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość jej po
prawy); 
po wprowadzeniu ostatniej wartości należy użyć przycisku "Oblicz" - program dokona po
trzebnych obliczeń i wyświetli wyniki; 
dodatkowo uzyskamy informacje o różnicach wskazań mikromanometru oraz ciśnień dynami
cznych dla poszczególnych punktów pomiarowych; 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wykresu, wydruku lub zapisu obliczeń . 

Rys. 3. Okno z wykresem prędkości powietrza w przewodzie wentylacyjnym 
Figure 3. Window with the diagram o f speed o fair in ventiłation pipe 
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4. PROGRAM Z.K.S. MA W 

Program Z.K.S. MA W służy do wyznaczania charakterystyki wentylatora na podstawie pomiarów 
parametrów powietrza, takich jak temperatura termometru suchego, temperatura termometru wil
gotnego i ciśnienie barometryczne oraz pomiarów ciśnień statycznych przed i za wentylatorem przy 
pomocy U-rurek [1], [3], [4], [5] . 

W programie Z.K.S. MA W uzyskiwanymi parametrami są spiętrzenie wentylatora oraz stru
mień objętości powietrza przepływającego przez wentylator. 

Program dokona prawidłowych wyliczeń dla założeń przedstawionych poniżej: 
znamy temperatury termometrów suchego i wilgotnego; 

- znamy ciśnienie barometryczne powietrza; 
- znamy różnicę wskazań poziomów cieczy w U-rurkach; 
- znamy prędkość przepływu powietrza oraz przekrój, którym ono przepływa. 

4.1. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu na ekranie widoczne jest "okno główne programu" (rys. 4). 

4.2. Oznaczenia i jednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p"- podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 

temperatura termometru suchego "t."- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
temperatura termometru wilgotnego "tw"- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
gęstość cieczy w U-rurkach "Pc.p."- podawana w kg/m3

, powyżej O kg/m3
; 

średnica przewodu wentylacyjnego "d( -podawana w m, powyżej O m; 
różnice wskazań poziomów cieczy na U-rurkach "t.lt dla poszczególnych punktów pomiaro
wych (ustawień zasuwy regulacyjnej)- podawane w mm słupa cieczy pomiarowej; 
prędkości powietrza "w;" dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień zasuwy regula
cyjnej) -podawane w m/s; 
gęstość powietrza wilgotnego "ppw" - podawana w kg/m3

; 

różnice ciśnień statycznych (spiętrzenia wentylatora) "t.Psti" dla poszczególnych punktów po
miarowych (ustawień zasuwy regulacyjnej) -podawane w Pa; 
strumienie objętościowe powietrza "Vi" dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień 
zasuwy regulacyjnej) -podawane w m3 /s; 
moce użyteczne wentylatora "Nut dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień zasu
wy regulacyjnej)- podawane w w· 
charakterystyka wentylatora "t.p.lv )" -podawana jako wielomian drugiego lub trzeciego stop
nia. 

4.3. Obsługa menu 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
- Plik, 
- Edycja, 
- Obliczenia, 
- Ustawienia, 

Pomoc. 
W menu "Obliczenia" dokonujemy wyznaczenia charakterystyki wentylatora. Mamy tutaj rów

nież możliwość wyświetlenia okna z wykresem tej charakterystyki. Przykładowe okno z wykresem 
charakterystyki wentylatora pokazano na rysunku 5. 
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4.4. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych przewodu 
wentylacyjnego oraz prędkości średniej powinno wyglądać następująco: 
- znamy ciśnienie barometryczne p = 102 500 Pa; 

znamy temperaturę termometru suchego ts= 25,0°C; 
znamy temperaturę termometru wilgotnego tw = 24,0°C; 
znamy gęstość cieczy w mikromanometrze Pc.p. = 1000 kg/m3

; 

znamy średnicę przewodu wentylacyjnego d1 = 0,4 m; 
znamy różnicę wskazań na U-rurkach ó.li dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień 
zasuwy regulacyjnej) : 

ó.l1 =54 mm, 
- ó.l2 = 46 mm, 

ó.l3 = 36 mm, 
- ó.l4 = 24 mm, 
- ó.l5 = 22 mm; 
znamy prędkości powietrza w przewodzie wentylacyjnym wi dla poszczególnych punktów po
miarowych (ustawień zasuwy regulacyjnej): 
- W 1 = 2,55 m/s, 
- w2 = 3,27 m/s, 
- w3 = 4,62 m/s, 
- w4 = 5,18 m/s, 

w5 = 5,25 m/s; 
wprowadzamy wartości danych początkowych w odpowiednie miejsca na oknie głównym pro
gramu Geżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość jej po
prawy); 
po wprowadzeniu ostatniej wartości należy użyć przycisku "Oblicz" - program dokona po
trzebnych obliczeń i wyświetli wyniki; 
dodatkowo uzyskamy informacje o gęstości powietrza wilgotnego, różnicach ciśnień statycznych 
(spiętrzeniu wentylatora) oraz strumieniach objętościowych powietrza dla poszczególnych punk
tów pomiarowych (ustawień zasuwy regulacyjnej); 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wykresu, wydruku lub zapisu obliczeń. 

5. PROGRAM Z.K.S. MAL 

Program Z.K.S. MAL służy do wyznaczania charakterystyki przewodu wentylacyjnego na podsta
wie pomiarów parametrów powietrza takich jak, temperatura termometru suchego, temperatura ter
mometru wilgotnego i ciśnienie barometryczne oraz pomiarów różnicy ciśnień statycznych pomię

dzy punktami pomiarowymi l i 2 przewodu wentylacyjnego za pomocą rurek ciśnieniowych i roi
kromanometru [1], [3], [4], [5]. 

W programie Z.K.S. MALuzyskiwanymi parametrami są strata naporu w przewodzie pomię
dzy punktami pomiarowymi I i 2 oraz strumień objętości powietrza przepływającego przez przewód. 

Program dokona prawidłowych wyliczeń dla założeń przedstawionych poniżej: 
znamy temperatury termometrów suchego i wilgotnego; 

- znamy ciśnienie barometryczne powietrza; 
znamy różnicę wskazań poziomów cieczy w mikromanometrze; 
znamy prędkość przepływu powietrza oraz przekrój, którym ono przepływa. 
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5.1. Korzystanie z programu 

Po uruchomieniu programu na ekranie widoczne jest "okno główne programu" (rys. 6). 

5.2. Oznaczenia ijednostki użyte w programie 

Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p" -podawane w Pa, powyżej 50 000 Pa; 
- temperatura termometru suchego "t,;"- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- temperatura termometru wilgotnego "tw"- podawana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- gęstość cieczy w mikromanometrze "pc.p."- podawana w kg/m3

, powyżej O kg/m3
; 

- początkowe położenie cieczy w mikromanometrze "10 " -podawane w mm słupa cieczy pomia-
rowej; 
przełożenie mikromanometru "sina"- podawane w zakresie od O do l ; 

- odczyty wskazań mikromanometru "li" dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień za
suwy regulacyjnej)- podawane w mm słupa cieczy pomiarowej; 

- różnice wskazań na mikromanometrze "~1;" pomiędzy odczytem dla punktów pomiarowych 
a odczytem początkowym- podawane w mm słupa cieczy pomiarowej; 

- średnica przewodu wentylacyjnego "d(- podawana w m, powyżej O m; 
- długość przewodu wentylacyjnego "L" (pomiędzy punktami 1-2)- podawana w m, powyżej 

Om; 
- prędkości powietrza "w;" dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień zasuwy regula

cyjnej) -podawane w m/s; 
- różnice ciśnień statycznych (straty naporu w przewodzie) "~p51;" dla poszczególnych punktów 

pomiarowych (ustawień zasuwy regulacyjnej) -podawane w Pa; 
- strumienie objętościowe powietrza .. \" dla poszczególnych punktów pomiarowych (ustawień 

zasuwy regulacyjnej)- podawane w m /s; 
- opory aerodynamiczne przewodu wentylacyjnego dla poszczególnych stanów pomiarowych "R;'' 

oraz wartość średnia oporu - podawane w kg/m 7; 

- bezwymiarowe współczynniki oporu aerodynamicznego (liczby oporu) "'A;" oraz jego wartość 
średnia; 

współczynniki oporu aerodynamicznego przewodu "a;" oraz ich wartość średnia - podawane 
w kg/m3

; 

- charakterystyka przewodu wentylacyjnego 11 ~Pst (v )". 

5.3. Obsługa menu 

Na głównym ekranie programu widoczne jest podstawowe menu: 
- Plik, 
- Edycja, 

Obliczenia, 
- Ustawienia, 
- Pomoc. 

W menu "Obliczenia" dokonujemy wyznaczenia charakterystyki przewodu wentylacyjnego. Ma
my tutaj również możliwość wyświetlenia okna z wykresem tej charakterystyki. Przykładowe okno 
z wykresem charakterystyki przewodu wentylacyjnego pokazano na rysunku 7. 
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5.4. Przykład obliczeń 

Przykładowe obliczenie prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych przewodu 
wentylacyjnego oraz prędkości średniej powinno wyglądać następująco: 
- znamy ciśnienie barometryczne p= 102 500 Pa; 

znamy temperaturę termometru suchego t5 = 25,0°C; 
znamy temperaturę termometru wilgotnego tw = 24,0°C; 
znamy gęstość cieczy w mikromanometrze Pc.p. = l 000 kg/m3

; 

znamy przełożenie mikromanometru sina= 0,5; 
znamy początkowe położenie cieczy w mikromanometrze 10 = l mm; 
znamy długość przewodu wentylacyjnego (odległość pomiędzy punktami 1-2) L= 5,0 m; 
znamy średnicę przewodu wentylacyjnego d1 = 0,4 m; 
znamy odczyty na mikromanometrze li dla poszczególnych stanów pomiarowych (ustawień za
suwy regulacyjnej): 
- 11 = 3 mm, 
- l2 =4mm, 
- 13 = 6 mm, 
- l4 = 9 mm, 

15 =lO mm; 
- znamy prędkości powietrza w przewodzie wentylacyjnym wi dla poszczególnych stanów pomia

rowych (ustawiei'I zasuwy regulacyjnej ): 
- w 1 = 4,20 m/s, 

w2 = 6,20 m/s, 
w3 = 7,20 m/s, 

- w4 = 9,30 m/s, 
w5 = 9,90 m/s; 

- wprowadzamy wartości danych początkowych w odpowiednie miejsca na oknie głównym pro
gramu (jeżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość jej po
prawy); 

- po wprowadzeniu ostatniej wartości należy użyć przycisku "Oblicz" -program dokona po
trzebnych obliczeń i wyświetli wyniki; 

- dodatkowo uzyskamy informacje o różnicach wskazań na mikromanometrze, różnicach ciśnie11 
statycznych (strat naporu w przewodzie), strumieniach objętościowych powietrza, oporach aero
dynamicznych, bezwymiarowych współczynnikach oporu (liczbach oporu) oraz współczynni
kach oporu aerodynamicznego dla poszczególnych stanów pomiarowych (ustawień zasuwy re
gulacyjnej); 

- w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
- w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wykresu, wydruku lub zapisu obliczeń. 

PODSUMOW ANIE 

Przedstawione w artykule programy dotyczą rozwiązywania zagadnie!'! związanych z przepływem 
powietrza w kopalni. Autorzy mają nadzieję, że oprogramowanie to, podobnie jak pozostałe progra
my z pakietu, będzie pomocne nie tylko studentom korzystającym z niego na zajęciach laboratoryj
nych, ale okaże się także pomocne w podnoszeniu kwalifikacji i szkoleniu etatowych pracowników 
polskich kopall'1. Cały pakiet Z. K. S. AEROLAB ze względu na jego zastosowanie edukacyjne jest 
nieodpłatnie udostępniany studentom Politechniki Śląskiej w ramach zajęć laboratoryjnych, ale rów
nież inne jednostki (po odpowiednich uzgodnieniach licencyjnych) mogą z niego korzystać bez po
noszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. 
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Educational and Scientific Aspects ofthe Z.K.S. AEROLAB in Solving 
Problems From the Ventilation and Flow of Air in Pipes 

The development of computer techniques enables to cany many calculations out from the mining 
aerology, the ventilation and flow ofair in pipes. Authors ofthe article considering this fact created 
the new software allowing for making itself acquainted with issues and the education in this scope. 
The package ofwritten teachwares specially to this purpose is called Z.K.S. AEROLAB. Four pro
grarus being included in a package (MACIT, MOSP, MAW, MAL) they eonceru exactly this prob
lem and they were created to research purposes (for researchers, absorbing university and school 
teachers oneseJf with the mining aerology, the ventilation, the air-conditioning and mine measure
ments) and for educational purposes (above all for pupils and students having the laboratary part 
conceming measurements of air parameters in their school cunicula, in such objects as: aerology, 
physics, thermodynamics, protection o fair). They should also be o f hel p to workers o f min e venti
lation services and the industrial safety to training purposes and as part o f raising professionar qua
lifications. Therefore an information about these prograrus and the way o f using them was in the 
pa per. 
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Wyniki badań psychologicznych i lekarskich przeprowadzanych 
przez CSRG w ratownictwie górniczym będące podstawą 
do określenia wpływu niekorzystnych warunków 
klimatycznych na organizm górników 

Zbigniew Słota, Krzysztof Słota 
Instytut Eksploatacji Złóż, Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono niektóre opracowania wyników badań psychologicz
nych i lekarskich przeprowadzanych w CSRG, a wykorzystywanych przy kwalifikowaniu górni
ków do pracy w ratownictwie górniczych i w trudnych warunkach klimatycznych. Zawarto rów
nież pewne wzajemne korelacje między niektórymi czynnikami wnioski z nich płynące. Opraco
wanie, ze względu na znaczną objętość i długi okres, w którym powstawało, podzielono na dwie 
części. Niniejszy artykuł stanowi część drugą. Część pierwsza pt. : "Opis badań psychologicznych 
i lekarskich przeprowadzanych przez CSRG i wykorzystywanych przy kwalifikacji górników do 
pracy w ratownictwie górniczym oraz w trudnych warunkach klimatycznych" obejmowała zarys met
odyki, podstawy pomiarów, wstęp teoretyczny oraz zakres przeprowadzonych badań. 

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo termiczne, 
trudne warunki klimatyczne, badania ratowników górniczych 

l. WSTĘP 

Stosownie do przepisów §34 ust. 2, §60 ust. 2 pkt 4 i §72 pkt l rozporządzenia Ministra Gospodar
ki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94 z 2002 roku, poz. 
838 z późn. zm.) [3] w celu przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich ratowników gór
niczych organizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w specjalistycznym ośrod
ku badań lekarskich wprowadzono do stosowania "Metodykę badań lekarskich i psychologicznych 
oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym" [2]. W badaniach au
torów artykułu do analizy bezpieczeństwa klimatycznego górników przyjęto wskaźnik dyskomfor
tu cieplnego o [l] . Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym wszystkie czynniki wpływają
ce na warunki klimatyczne w środowisku i został dokładnie opisany w części pierwszej opracowa
nia. 

Przy opracowaniu wyników badań skupiono się przede wszystkim na zapisie parametrów fizjo
logicznych organizmu badanych, przebywających w komorze klimatycznej. Wnioski płynące z wy
ników tych badań starano się odnieść do wyników badań psychologicznych. Podjęto próbę wska
zania ewentualnych korelacji pomiędzy wynikami tych badań. 

Do badań wytypowano grupę reprezentatywną 53 osób, które wszystkie były kandydatami na 
ratowników górniczych. Próbę starano się tak dobrać, aby stanowiła przekrój ogółu górników pra
gnących zostać ratownikami górniczymi. Autorzy prowadzą także badania na grupie ratowników 

637 



górniczych, zarówno w CSRG, jak i w OSRG. Jednakże ze względu na fakt, iż kandydaci na ra
towników górniczych to osoby przychodzące bezpośrednio ze stanowisk górniczych w kopalniach, 
zdaniem autorów lepiej reprezentują "typowych" pracowników podziemi kopalń. Czynni ratowni
cy górniczy to osoby spełniające bardzo rygorystyczne normy dotyczące wydolności, wytrzymało
ści, kondycji fizycznej itp., i stąd też wynika ich wyższa odporność na tmdne wamnki klimatyczne. 

Autorzy starali się pokazać, jak w czasie zmieniają się parametry fizjologiczne organizmu wy
stawionego na działanie wysokiej temperatury wynoszącej 45°C i wilgotności względnej powietrza 
sięgającej 60%. Przedstawiono wartości minimalne i maksymalne tych parametrów dla badanej 
gmpy kandydatów. Porównano wartości średnie i obliczono poszczególne przyrosty tych wartości. 

Tam, gdzie wystąpiły wartości minimalne i maksymalne lub nieznaczne lub znaczne przyrosty 
przystąpiono do analizy wyników badań psychologicznych tych konkretnych przypadków. W ra
mach przygotowań do analizy opracowano wcześniej statystycznie również wszystkie wyniki ba
dm'! psychologicznych. 

Ostatnim etapem analizy było obliczenie wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8. Z uwagi na fakt, 
iż kandydaci w komorze klimatycznej przyjmowali pozycję siedzącą, wydatek energetyczny po
trzebny do obliczenia tego wskaźnika przyjęto taki sam, jaki przyjmuje się dla spoczynku. Opór 
cieplny odzieży był nieznaczny, a dla uproszczenia przyjęto, że wszyscy badani byli ubrani tylko 
w slipy. 

Obecnie autorzy zbierają dalsze wyniki badań, doświadczenia i poszerzają systematycznie bazę 
osób przebadanych, co powinno w przyszłości zaowocować opracowaniem mogącym być podsta
wą do bardzo szerokiej analizy wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych na organizm gór
ników w świetle badań fizjologicznych i psychologicznych. 

2. WYBÓR OSÓB DO BADAŃ 

Jak już wspomniano we wstępie do badań wytypowano gmpę reprezentatywną 53 osób. Wszyst
kie one były kandydatami na ratowników górniczych. Próbę starano się tak dobrać, aby stanowiła 
przekrój ogółu górników pracujących w polskich kopalniach. Wiek badanych wahał się od 21 do 
41 lat, a średnia wieku wynosiła około 30 lat. 22 procent kandydatów stanowiły osoby pracujące 
w dozorze, reszta była pracownikami fizycznymi. Staż pracy w górnictwie dochodził do 25 lat, 

Wiek badanych w latach- udział procentowy 

35-40 lat 
> 40 lat 

4% 

Rys. l. Podział badanych według wieku 
Figure l . The division examined according to the age 
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przy czym średnio wynosił prawie l O lat (rys. 2). Z uwagi na fakt, iż od lat 90. ubiegłego wieku na
pływ nowych pracowników do kopalń jest nieznaczny, nie dziwi tutaj wysoka średnia wieku kan
dydatów na ratowników górniczych, a także ich dość wysoki średni staż pracy w górnictwie. Jako 
dodatkowy fakt należy zaznaczyć, że 5 procent kandydatów było poszkodowanymi w wypadkach 
w kopalni. 

od 16 do 20 lat 

Staż pracy w górnictwie -udział procentowy 

powyżej 21 lat 
2% 

Rys. 2. Podział badanych według stażu pracy w górnictwie 
Figure 2. The division examined according to the seniority 

do 21at 

17% 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Z KOMORY KLIMATYCZNEJ 

od 3 do 4 lat 
11% 

Komora klimatyczna znajdująca się w dyspozycji CSRG na terenie CENMED-u zapewnia utrzy
manie na stałym poziomie założonych warunków klimatycznych. Do badania w komorze klima
tycznej dopuszcza się tylko tych kandydatów na ratowników górniczych i ratowników górniczych, 
którzy na podstawie badania ogólnolekarskiego, badań lekarskich, specjalistycznych badań dodat
kowych zostają uznani za zdolnych do służby w ratownictwie górniczym [2]. 

Komora klimatyczna zapewnia utrzymanie temperatury 45°C i wilgotności względnej 60%. 
Przed próbą w komorze klimatycznej badani powinni przebywać około 30 minut, w warunkach 
temperatury pokojowej. Bezpośrednio przed wejściem do komory należy zmierzyć masę ciała oso
by badanej. Szczegółowe kwalifikacje dla osób badanych zawarto w części pierwszej opracowania. 

Należy jednak tutaj wspomnieć, że test może być przerwany, gdy: 
- są zgłaszane subiektywne objawy złego samopoczucia: zawroty głowy, mroczki przed oczami lub 

inne w trakcie obserwacji badanego, np., zblednięcie powłok skórnych; 
- nastąpi wzrost częstości skurczów serca o więcej niż 30 uderzeń na minutę powyżej poziomu 

spoczynkowego określonego przed ekspozycją na gorące środowisko; 
- nastąpi wzrost temperatury wewnętrznej ciała powyżej 38,5°C. 

Dodatkowo, oprócz opuszczenia komory przed upływem 60 minut z powodu złego samopoczu
cia, dyskwalifikację do służby w ratownictwie górniczym powoduje: 
- wystąpienie skurczów dodatkowych serca, niemiarowość akcji serca lub inne objawy świadczące 

o niskiej tolerancji gorąca; 
- utrata powyżej 800 g masy ciała w ciągu l godzinnego testu; 

przyrost częstości tętna o 30 uderzeń na minutę lub więcej w stosunku do wartości spoczynko
wej mierzonej przed wejściem do komory na przyrost temperatury wewnętrznej o l °C. 
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Specjalistyczny ośrodek badań lekarskich dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym 
i pomiarowym. Możliwa więc była ciągła obserwacja i pomiar akcji serca oraz temperatury wewnę

trznej . Autorzy dla uproszczenia skorzystali z zapisów uwzględniających zmianę tętna i temperatu
ry co l O minut (łącznie 7 pomiarów). 

Dla przebadanej grupy 53 osób nie zaszła konieczność przerwania testu podczas pobytu bada
nych w komorze. Jednak zdarzają się przypadki, gdzie konieczne staje się przerwanie próby. Są to 
jednak zdarzenia dość rzadkie z powodu przeprowadzania wcześniej szczegółowych badań lekar
skich i prób wysiłkowych. Odpadają więc tylko te osoby, które wykazują faktyczną, niską toleran
cję na gorąco. 

Przed przystąpieniem do próby tętno u badanych wahało się od 55 do 90 uderzeń na minutę. 
Wartość tętna jest bardzo często indywidualną cechą osobniczą i bardziej istotnym jest fakt jego 
zmienności (przyrostu) w czasie. W 1 O minucie średni przyrost tętna wynosił l uderzenie na minu
tę, w 20 minucie również, w 30 minucie odnotowano nieznaczny spadek tętna, w 40 minucie nastą
pił gwałtowny wzrost o 4 uderzenia na minutę, w minucie 50 nastąpiła stabilizacja tętna, a po go
dzinie, na koniec próby bardzo nieznaczny wzrost średniego tętna. Średni przyrost tętna dla bada
nej grupy osób przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 3. Zmiana średniego tętna u badanych podczas testu w komorze 
Figure 3. The change ofthe average pulseat explored during the test in the chamber 

Przed przystąpieniem do próby temperatura wewnętrzna organizmu u badanych wahała się od 
36,6°C do 36,9°C. Przekroczenie temperatury 38,5°C podczas testu powoduje automatyczną elimi
nację badanego i wycofanie go z komory. W trakcie próby przyrost temperatury wewnętrznej był 
prawie stały i wynosił około 0,09°C na każde lO minut. Na zakończenie badania temperatura we
wnętrzna u badanych wahała się od 37,0°C do 37,6°C. Średni przyrost temperatury wewnętrznej dla 
badanej grupy osób przedstawia rysunek 4. 
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Rys. 4. Zmiana średniej temperatury wewnętrznej u badanych podczas testu w komorze 
Figure 4. The change ofthe average internat temperature at explored during the test in the chamber 

Przed przystąpieniem do próby waga badanych wahała się od 62,6 do l 07,3 kg. Po teście waga 
badanych wynosiła od 62,0 do 107,2 kg. Utrata wagi, a co za tym idzie ilość wydzielonego potu 
przekraczająca 800 gramów powoduje nie zaliczenie testu w komorze klimatycznej. Utrata wagi 
u badanych ksztahowała się od O, l do 0,9 kg, a średnio wyniosła 0,43 kg. U jednego z badanych 
odnotowano przekroczenie dopuszczanej wa1tości o 0,1 kg (1ys. 5). Zauważyć tutaj należy, że trzech 
badanych przeszło próbę na granicy dopuszczalnych wartości. 

0,6 
11% 

Utrata wagi w kg - udział procentowy 

Rys. 5. Udział procentowy badanych zależny od utraty wagi ciała podczas próby 
Figure 5. The interest-bearing share examined dependent on loss ofthe body weight during the attempt 
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Ostatnim etapem analizy było obliczenie wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8. Kandydaci w ko
morze klimatycznej przyjmowali pozycję siedzącą. Wydatek energetyczny potrzebny do obliczenia 
tego wskaźnika przyjęto taki sam, jaki przyjmuje się dla spoczynku, czyli 65 W/m2

• Opór cieplny 
odzieży był nieznaczny, a dla uproszczenia przyjęto, że wszyscy badani byli ubrani tylko w slipy 
(lei= 0,05 clo). Założono, że wszyscy badani są osobami zaaklimatyzowanymi w trudnych warun
kach klimatycznych. Wartość wskaźnika delta, obliczonego za pomocą programu komputerowego 
Z.K.S. Delta [ 4] (rys. 6) wynosiła l, 16 i określiła warunki klimatyczne jako niebezpiecme dla zdro
wia i życia człowieka. Nadmienić jednak należy, że badani przebywali w takich warunkach tylko 
60 minut pod pełną kontrolą lekarską i nieprzerwanym monitoringiem parametrów fizjologicznych 
organizmu. 

~lik g,dycja Obliczenia !:!stawienia PomQ.c 

ts = ; 45 ·c 
37 ·c 

w = ;-·- ·--o- m/s 

p= 1000 hPa 

tpr = ~- 37 •c 

Inny 

~ .o~ 

Odpoczynek (65 W/m2) 
r
' 

Osoba zaaklimatyzowana v 

l Oblicz J . WDC= 1,16 
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Niebezpieczne dl~ zdrowia warunki klimatyczne 

Rys. 6. Ekran główny programu Z.K.S. Delta z wartością wskaźnika dyskomfortu cieplnego 
Figure 6. The main screen afpragram Z.K.S. Delta with the worth ofthe thermal discomfort indicator 

4. ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ODNIESIENIU DO EKSTREMALNYCH 
WYNIKÓW UZYSKANYCH W KOMORZE KLIMATYCZNEJ 

Tam, gdzie wystąpiły wartości minimalne i maksymalne lub niemacme lub znacme przyrosty przy
stąpiono do analizy wyników badań psychologicznych tych konkreh1ych przypadków. W ramach 
przygotowań do analizy opracowano już wcześniej, statystycznie, wszystkie wyniki badań psycho
logicznych. 

Analiza statystyczna objęła wiek, staż pracy, staż ratowniczy (w omawianych przypadkach ba
dano tylko kandydatów, więc staż ratowniczy nie był brany pod uwagę), stanowisko, wypadki 
w pracy, zadowolenie z pracy, zmęczenie po pracy, samopoczucie po pracy, wpływ trudnych wa
runków klimatycznych podczas pracy, ilość spożywanego alkoholu i tytoniu. 
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Wśród przebadanej grupy kandydatów na ratowników górniczych 24 osoby (45%) deklarowało 
odczuwanie w pracy wpływu trudnych warunków klimatycznych (rys. 7). Wszyscy badani twier
dzili, że są zadowoleni ze swojej pracy. Bardzo zmęczonych po pracy było 6% respondentów, 
zmęczonych - 23%, a trochę zmęczonych - 71% (rys. 8). Samopoczucie po pracy było określane 
przez badanych jako dobre w 70% przypadków, 8% kandydatów było wypoczętych po dniu pracy, 
15% było spokojnych, a 6% opanowanych. 4% badanych po pracy odczuwało zdenerwowanie (rys. 9). 

nie 
55% 

Odczuwanie trudnych warunków klimatycznych - udział procentowy 

Rys. 7. Podział badanych według odczuwania wpływu trudnych warunków klimatycznych w pracy 

tak 
45% 

Figure 7. The division of difficult climatic conditions studied according to feeling the influence in the work 

Zmęczenie po pracy - udział procentowy 

bardzo zmęczony 
6% 

Rys. 8. Podział badanych według odczuwania zmęczenia po pracy 
Figure 8. The division examined according to feeling tired after work 
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10% 

/ 

dobre wypoczęty spokojny 

samopoczucie 

Rys. 9. Podział badanych zależny od ich samopoczucia po pracy 

opanowany zdenerwowany 

Figure 9. The division examined dependent on their physical and mental state after work 

Przy pytaniu o samopoczucie badani mogli zakreślić więcej niż jedną odpowiedź. 64% podda
nych badaniu podało informację, iż nie są palaczami, pozostałe 36% deklarowało różną ilość wy
palanych papierosów dziennie (rys. l O i 11 ). Na uwagę zasługuje fakt, że 60% palaczy wypalało 
pond l O papierosów dziennie. Z doświadczeń autorów wynika także, że rzeczywista ilość wypala
nych papierosów w wielu przypadkach badanych była dwukrotnie wyższa. 

Palący tytoń - udział procentowy 

Rys. 10. Podział badanych na palących i niepalących 
Figure 10. The division examined on consuming and ofnon-smokers 
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llośt papierosów wypalanych dziennie .. udział procentowy 

20 

31,6'/o 

Rys. 11. Podział palących w zależności od ilości wypalanych papierosów dziennie 
Figure 11. The division smokers depending on the amount bum t down per day 

pijący 

87% 

Pijący alkohol · udział procentowy 

abstynenci 
13-Jo 

Rys. 12. Podział badanych na spożywających alkohol i abstynentów 
Figure 12. The division examined on eating alcohol and teetotallers 

Wśród osób poddanych próbie 13% określało się mianem abstynentów. Pozostałe 87% dekla
rowało spożywanie alkoholu pod różnymi postaciami i w różnych ilościach. Co ciekawe nikt z prze
badanej grupy nie przyznał się do picia wódki. Większość spożywanego alkoholu stanowiło piwo. 
Szczegóły dotyczące spożycia alkoholu pokazano na rysunkach 12 i 13. 

Czę-stotliwośt spożycia alkoholu -udział procentowy 

trzy razy w tygodniu 
go;, 

Rys. 13. Częstotliwość spożywania alkoholu wśród badanych 
Figure 13. The frequency o f drinki n g aleoho l amongst examined 
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W trakcie badań w komorze nie zaszła koniczność przerwania badań i wykluczenia którego
kolwiek z kandydatów. Natomiast po badaniach okazało się, że jeden z badanych stracił więcej jak 
800 gramów wagi ciała, co automatycznie pozbawiło go możliwości zostania ratownikiem górni
czym. U innych trzech badanych stwierdzono ubytek masy ciała dokładnie w ilości 800 gramów. 
Autorzy przystąpili więc do szczegółowej analizy wszystkich tych czterech przypadków. 

Kandydat nr l -utrata masy ciała w komorze 900 gramów 
Kandydat ten przed przystąpieniem do próby w komorze ważył 87,5 kg, co stanowiło wartość tro
chę powyżej średniej dla całej próby (85 kg). Można było natomiast zauważyć dość wysoką war
tość ciśnienia tętniczego przed wejściem do komory (140/80 mm Hg). Osoba ta przechodziła testy 
przed l września 2006 roku. Od tej daty bowiem w kiyteriach dopuszczenia do próby w komorze 
nastąpiła zmiana dotycząca maksymalnego ciśnienia tętniczego krwi, które nie może obecnie prze
kroczyć dla skurczowego wielkości 135 mm Hg. Kandydat ten w chwili obecnej nie byłby dopusz
czony do wejścia do komory. Tętno poddanego próbie przyrastało w tempie o 15% wyższym niż 
średnia u reszty badanych, a temperatura wewnętrzna wzrastała szybciej o 25%. Analiza ankiety z ba
dań psychologicznych wskazała, że kandydat ten to młody człowiek (24 lata), pracujący fizycznie 
i zaczynający dopiero swój staż górniczy (jeden rok pracy pod ziemią). W ankiecie deklarował za
dowolenie z pracy, jednak wskazywał, że po pracy jest bardzo zmęczony, ale nie wiązał tego z od
czuwaniem trudnych warunków klimatycznych. Była to osoba określająca swoje samopoczucie ja
ko dobre, niepaląca i spożywająca alkohol w postaci piwa raz w tygodniu. Szczegółowa analiza 
pozwala na stwierdzenie, że osoba o tak niskim stażu górniczym, nie mająca możliwości pełnej akli
matyzacji do trudnych warunków klimatycznych i nie zdająca sobie w pełni sprawy z faktu nad
miernego zmęczenia po pracy wynikającego właśnie z tych warunków, może mieć problemy z za
liczeniem próby w komorze klimatycznej. 

Kandydat nr 2- utrata masycialaw komorze 800 gramów 
Kandydat ten przed przystąpieniem do próby w komorze ważył 80,7 kg, co stanowiło wartość po
niżej średniej dla całej próby. Można było natomiast zauważyć dość wysoką wartość ciśnienia tęt
niczego przed wejściem do komory (135/80 mm Hg). Tętno przyrastało w tempie o 100% wyższym 
niż średnia u reszty badanych, a temperatura wewnętrzna wzrastała podobnie jak średnia. Analiza 
ankiety z badań psychologicznych wskazała, że kandydat jest w wieku średnim dla badanych (33 
lata), pracujący fizycznie i mający trzynastoletni staż górniczy. W trakcie pracy pod ziemią był po
szkodowany w wypadku przy pracy dziesięć lat przed badaniem. W ankiecie deklarował zadowo
lenie z pracy, wskazywał, że po pracy jest trochę zmęczony i nie wiązał tego z odczuwaniem trud
nych warunków klimatycznych. Była to osoba określająca swoje samopoczucie jako dobre, paląca 
znaczną ilość papierosów dziennie (ponad 15) i spożywająca alkohol w postaci piwa raz w tygo
dniu. Szczegółowa analiza pozwala na stwierdzenie, że osoba o tak dużym przyroście tętna podczas 
całej próby w komorze klimatycznej może mieć problemy z zaliczeniem próby w komorze klima
tycznej. W tym konkretnym przypadku próba została zaliczona, jednak wysoka wartość przyrostu 
tętna znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci zapisu do karty badań i będzie uwzględniona w ko
lejnych badaniach okresowych tego kandydata. Jako zalecenie dla kandydata podano sugestię za
przestania palenia lub zmniejszenia ilości wypalanych papierosów. 

Kandydat nr 3 -utrata masy ciała w komorze 800 gramów 
Kandydat ten przed przystąpieniem do próby w komorze ważył 96,2 kg, co stanowiło wartość zna
cznie powyżej średniej dla całej próby. Można było zauważyć dość wysoką wartość tętna przed 
wejściem do komory (85 uderzeń na minutę), jednak jego przyrost był w granicach średniej. Wzrost 
temperatury wewnętrznej był o 10% wyższy od średniej. Analiza ankiety z badań psychologicznych 
wskazała, że kandydat jest młodym człowiekiem (26 lat), pracującym fizycznie i mającym dwu
letni staż górniczy. W ankiecie deklarował zadowolenie z pracy, wskazywał, że po pracy jest tro
chę zmęczony i też nie wiązał tego z odczuwaniem trudnych warunków klimatycznych. Była to oso-
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ba określająca swoje samopoczucie jako dobre, niepaląca i spożywająca alkohol w postaci piwa raz 
w tygodniu. Szczegółowa analiza pozwala na stwierdzenie, że osoba o znacznej wadze ciała i wy
sokim współczynniku BMI może mieć obniżoną tolerancję wysokiej temperatury, zwiększa się tak
że ryzyko hipertermii, a nawet udaru cieplnego. W tym konkretnym przypadkujednak próba zosta
ła zaliczona. Jako zalecenie dla kandydata podano sugestię zmniejszenia masy ciała. 

Kandydat nr 4- utrata masy ciała w komorze 800 gramów 
Kandydat ten przed przystąpieniem do próby w komorze ważył 78,9 kg, co stanowiło wartość po
niżej średniej dla całej próby . Można było zauważyć dość wysoką wartość tętna przed wejściem do 
komory (87 uderzeń na minutę). Tętno przyrastało w tempie o 150% wyższym niż średnia u reszty 
badanych, a temperatura wewnętrzna wzrastała podobnie jak średnia. Analiza ankiety z badań psy
chologicznych wskazała, że kandydat jest w wieku średnim dla badanych (35 lat), pracujący fizy
cznie i mający siedemnastoletni staż górniczy. W ankiecie deklarował zadowolenie z pracy, wskazy
wał, że po pracy jest trochę zmęczony i nie wiązał tego z odczuwaniem trudnych warunków klima
tycznych. Była to osoba określająca swoje samopoczucie jako dobre, niepaląca i nie spożywająca 
alkoholu. Szczegółowa analiza pozwala na stwierdzenie, że osoba o tak bardzo dużym przyroście 
tętna podczas całej próby w komorze klimatycznej może mieć problemy z zaliczeniem próby w ko
morze klimatycznej . W tym konkretnym przypadku próba została zaliczona, jednak wysoka war
tość przyrostu tętna znalazła swoje odzwierciedlenie, podobnie jak u kandydata nr 2, w postaci za
pisu do karty badań i będzie uwzględniona w kolejnych badaniach okresowych tego kandydata. 

Kryteria zaliczenia próby w komorze klimatycznej są ściśle określone, wspomniano już o nich 
wcześniej, a dokładnie zostały opisane w metodyce badań [2]. Trudno tutaj jednoznacznie wskazać, 
jakie konkretne wartości wyników świadczą o najlepszej tolerancji organizmu na trudne warunki kli
matyczne. Przyjąć należy, że wszystkie wyniki mieszczące się poniżej wartości wykluczenia są pra
widłowe . Jednak w analizie statystycznej autorzy przyjęli , że niski przyrost (lub nawet spadek) tęt
na i nieznaczny wzrost temperatury wewnętrznej ciała świadczą o lepszej tolerancji na gorąco. Moż
na zauważyć, że u osób, u których stwierdzono powyższe założenia wystąpił mały ubytek masy cia
ła . Takich osób wśród wszystkich przebadanych było 26%. Charakteryzował ich także stosunkowo 
niski współczynnik BMI i młody wiek (około 30 lat). Cechą wyróżniającą był dużo wyższy od śred
niej dla tej kategorii wiekowej staż pracy w górnictwie. Nikt z nich nie wskazywał na duże zmęcze
nie po pracy. 40% było palaczami, jednak żadna z tych osób nie przyznawała się do palenia więcej 

niż l O papierosów dziennie. Połowa z tej grupy była świadoma złego wpływu na ich organizm trud
nych warunków klimatycznych i deklarowała, że odczuwa skutki ich dzi ałan i a . 

WNIOSKI 

Podsumowanie poszczególnych wyników testów zostało zawarte przy omawianiu prób w komorze 
klimatycznej i testach psychologicznych. Uwagi natury ogólnej , które wynikają z analizy wyników 
badań z punktu widzenia medycyny pracy są często oczywiste, jednak ich wpływ na tolerancję trud
nych warunków klimatycznych nierzadko jest pomijany, czy też lekceważony . W badanej próbie 
testu w komorze klimatycznej nie zaliczył co 'prawda tylko jeden kandydat, ale trzech było na gra
nicy parametrów dozwolonych. Stało się tak mimo bardzo rygorystycznych badań i kryteriów przy
stąpienia do samego testu w komorze. Jedna z tych osób była nałogowym palaczem, druga znajdo
wała się na granicy otyłości, trzecia i czwarta przepracowała w górnictwie dopiero rok lub dwa, 
a dodatkowo, mimo młodego wieku, ich kondycja fizyczna nie była optymalna. Z uwagi na fakt, iż 
jak już wcześniej wspomniano, napływ młodych ludzi do górnictwa nie jest duży, kopalnie szukają 
kandydatów na ratowników górniczych wśród kadry, którą faktycznie dysponują. Zdarza się więc, 
że osoby kandydujące na ratowników górniczych w wielu przypadkach mają więcej jak 35 lat i znacz
ny staż pracy w górnictwie. Okazuje się jednak, że mimo wieku ich kondycja fizyczna w wielu przy-
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padkach jest doskonała, a staż pracy, i co za tym idzie przystosowanie do pracy w trudnych wa
runkach klimatycznych, pozwala na zaliczenie testów bez większych problemów. Oczywiście wy
niki lepsze uzyskują osoby młode, zdrowe, o stosunkowo niskim współczynniku BMI, które jednak 
posiadają staż pracy w górnictwie przekraczający 4 lata. Często pomijany fakt aklimatyzacji do trud
nych warunków klimatycznych okazuje się tutaj decydujący. W przedstawionym opracowaniu auto
rzy celowo nie wyciągają wniosków co do wpływu spożycia alkoholu oraz cech psychologicznych 
nie wymienionych w artykule, ze względu na zbyt małą grupę respondentów poddanych testom i moż
liwe wynikające z tego faktu przekłamania i zafałszowane wyniki. Prowadzone w dalszym ciągu ba
dania i analizy powinny w przyszłości zaowocować szerszym ujęciem i omówieniem problemu za
wartego w tytule opracowania. 
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Built by CSRG in the Mining Lifesaving Through Findings 
ofPsychological and Medical Examinations Being a Base 
for Determining the Income o f Climatic Adverse Conditions 
to the Body ofMiners 

In the paper som e studies o f psychological research findings and medical carried out in CSRG, but 
used at classifying rniners were introduced to the work in the lifesaving miningand in difficult cli
matic conditions. Were concluded also certain mutual correlations between some factors and con
clusions coming from them. Study, on account ofthe considerable volume and a long stretch, in which 
it came into existence, they divided in two. This article constitutes the second part. The first part 
"Built by CSRG and miners exploited at the classification to the work in the lifesaving through the 
description o f psychological and medical examinations min in g and in difficult climatic conditions" 
included the outline ofmethodology, bases ofmeasurements, the theoretical admission and the sco
pe o f examinations carried out. 
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Organizacja globalna w procesie rozwoju 

Henryk Dźwigoł 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: Autor przedstawia specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożo
nym otoczeniu. Charakteryzuje organizację globalnąjako zbiór jednostek organizacyjnych powiąza
nych ze sobą kanałami zależności (np. prawnych, kapitałowych, kulturowych) i siecią powiązań (np. 
marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiuje wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, 
która może być mierzona poziomem elastyczności przedsiębiorstwa w proaktywnej adaptacji do 
zmian w otoczeniu oraz źródłem uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

Przedstawia organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, 
który w praktyce stosowany jest dla poprawienia efektywności organizacji, elastyczności czyli zdol
ności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem 
technologii informatycznych. 

Podkreśla znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzą
ce w otoczeniu i inicjowanie zmian. 

SŁOWA KLUCZOWE: Wirtualność, elastyczność, fraktal 

WSTĘP 

Globalizacja gospodarki światowej zmusza przedsiębiorstwa do dokonywania zmian systemów za
rządzania i sztywnych struktur organizacyjnych na rzecz bardziej elastycznych. Struktura organiza
cyjna i forma działalności przedsiębiorstwa uznawana dotąd za optymalną ewoluować powinna 
w kierunku struktury przejrzystej z małą liczbą szczebli hierarchicznych. 

Autor zdefiniował organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze 
sobą kanałami zależności (np. prawnych, kapitałowych, kulturowych) i siecią powiązań (np. mar
keting, dystrybucja, zasoby ludzkie). 

Pojęcie wirtualność często utożsamiane jest w literaturze przedmiotu z określeniami takimi jak: 
pozorny, wyobrażalny, niewidoczny, wszechobecny (słowo wirtualny pochodzi od łacińskiego virtus 
i oznacza "mogący zaistnieć, (teoretycznie) możliwy"). Istotą wirtualności danego obiektu jest to, 
iż nie istnieje on realnie, a jednak egzystuje w rzeczywistości [l]. 

Wielu autorów traktuje wirtualność jako zjawisko, którego nie można dostrzec w przeciwieńst
wie do skutków jego działania, a więc jako zjawisko w pewnym sensie niewidzialne. Coraz częś
ciej można się spotkać w literaturze przedmiotu z zawężeniem pojęcia wirtualność, co wskazuje na 
trend w jakim ono zmierza, do synonimu elektroniczny. Niektórzy autorzy podkreślają, że "wirtual
ność procesów gospodarczych polega na tym, że coraz więcej działań gospodarczych jest realizo
wanych w sposób elektroniczny" [2]. 

Należy zwrócić uwagę, że wirtualność jest stopniowalną cechą właściwą każdej organizacji 
i może być mierzona poziomem elastyczności przedsiębiorstwa w proaktywnej adaptacji do zmian 
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w otoczeniu oraz może być źródłem nowych zdolności do konkurowania [3]. Autor przedstawił 
wpływ wirtualności na rozwój organizacji globalnej w warunkach nowej ekonomii. Zadaje pytanie: 
jakie są granice wirtualności, rozwijania sieci organizacji globalnej? Czy wirtualność jest szansą 
czy zagrożeniem dla organizacji XXI wieku? Dokonuje próby odpowiedzi na te pytania zdając so
bie sprawę z ważności i złożoności zagadnienia, być może decydującego o przyszłości gospodarki 
świata. 

I. ORGANIZACJA GLOBALNA 

Organizacja globalna składa się wielu organizacji powiązanych ze sobą kanałami zależności i się
cią powiązm1. Niektóre z jednostek w ramach organizacji globalnej realizują zadania w obszarze 
produkcji lub usług, inne natomiast realizują funkcje usługowe na rzecz tych pierwszych. 

Elastyczność struktury organizacyjnej organizacji globalnej pozwala na dokonywanie ciągłych 
zmian w zależności od zmieniającego się otoczenia. Pomimo, iż poszczególne jednostki są od się
bie wzajemnie zależne to nie wynika to ze struktury organizacji i uwarunkowań hierarchicznych. 
Stanowi swego rodzaju organizację modularną, w której zależność wynika ze świadczonych wza
jemnie usług. 

Jednostki organizacyjne nie funkcjonują w próżni, a na określonym obszarze gospodarczym 
i przy zachowaniu pewnej nadrzędności we wzajemnych relacjach. Nadrzędna jednostka (centrala) 
skupia kluczowe kompetencje, które w miarę jej rozwoju zostają ograniczone. Złożoność rozwinię
tej siecijednostek organizacyjnych wymusza wirtualizację organizacji globalnej. 

Proces wirtualizacji organizacji globalnej następuje etapowo i dotyczy w pierwszej kolejności 
mniej ważnych jednostek organizacyjnych. 

Globalną organizację możemy określić jako wirtualną sieć powiązań przy zachowaniu autono
mii w ksztahowaniu własnych kompetencji. Jej zadaniem jest budowanie aliansów w celu podwyż
szenia swojej konkurencyjności, co mogłoby być trudne w przypadku samodzielnego funkcjonowania. 

Przy budowie organizacji globalnej wirtualnej musimy zwrócić szczególną uwagę na wspólne 
ksztahowanie polityki w zakresie: 
- wizji, 
- misji, 
- planowania strategicznego, 
- kultury organizacyjnej. 

Sieć powiąza1'1 w organizacji globalnej powoduje decentralizację decyzji i działań. Cechą charak
terystycznąjest przejęcie kluczowych kompetencji [4] przez niższe szczeble w hierarchii organiza
cji po to, aby zapewnić bezpośredni kontakt z klientem. 

Czynniki decydujące o efektywnym funkcjonowaniu wirtualnej organizacji globalnej : 
- przejęcie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji przez niższe szczeble organizacji; 
- lojalność pracowników wobec siecijednostek i globalnej organizacji; 
- znaczenie konkurencyjności zbiorowej; 
- wspólna strategiajednostek organizacji (fraktali) dotycząca efektywności funkcjonowania; 
- zadania realizowane przez fraktal e są częścią planu organizacji globalnej z wykorzystanien! me-

tody zarządzania projektami; 
struktura organizacyjna ma charakter tymczasowy, a pracownicy spotykają się po to, aby uru
chamiać nowe procesy i projekty; 

- struktury płaskie z bardzo małą ilością stanowisk kierowniczych; 
- dostęp do informacji w celu koordynacji i synchronizacji zdarzeń przeszłych, teraźniejszych 

i przyszłych; 
- budowa h01yzontalnych struktur opartych o model heterachiczny [5]; 
- posiadanie odpowiedniej technologii informacyjnej; 
- przywództwo nie oparte na systemie władzy; 
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- autorytet przywódcy zbudowany na wiedzy i dynamice; 
- organizacja globalna i jednostki organizacyjne są organizacjami uczącymi się. 

W witiualnej organizacji globalnej (sieciowej) rola centrum decyzyjnego ogranicza się do koor
dynacji, działań wspomagających komunikację pomiędzy fraktalami, motywacji, promocja wspól
nej wizji budowa kultury organizacyjnej. 

Sukces organizacji globalnej zależeć będzie przede wszystkim od zaangażowania pracowników 
w sprawy całej organizacji oraz w sprawy poszczególnych fraktali i ich lojalności . Należy stworzyć 
mechanizmy pozwalające na lepsze wykorzystanie wiedzy pracowników. 

Utrata atrakcyjności przez organizację może spowodować masowe odejścia pracowników i po
czątek końca organizacji. 

Zmiany zachodzące w otoczeniu będą wymuszały kształt struktury organizacji globalnej . Glo
balizacja staje się zjawiskiem powszechnym i będzie dotyczyć coraz większej ilości firm. 

2. ORGANIZACH. WIRTUALNA 

Organizacja wirtualna to najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, któ1y w praktyce sto
sowany jest dla poprawienia efektywności organizacji, elastyczności czyl i zdolności dostosowywa
nia się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii indorma
tycznych. 

Cechy organizacji whtualnych według autorów: 
Organizacja wirtualna- jest siecią instytucji, firm, zespołów i osób zlokalizowanych w różnych 
miejscach, zorganizowanych w luźno związanych, nieprzejrzystych strukturach, które łączy wspól
ny cel- świadczenie usług na rzecz tego samego klienta (6] (Płoszajski P.). 

- Organizacja wirtualna- jest sztucznym tworem bazującym na indywidualnych kompetencjach 
kluczowych integrującym niezależne przedsiębiorstwa wzdłuż wspólnego łatkucha wartości (7] 
( Grudzewski W., Hejduk I.). 
Organizacja wirtualna- forma organizacji, którą charakte1yzuje tymczasowe lub stałe geogra
ficzne rozmieszczenie pojedynczych pracowników, grup, działów różnych przedsiębiorstw lub 
całych organizacji. Zapewnienie realizacji procesu produkcyjnego jest zależne od elektronicz
nej komunikacji [8] (Ziemkiewicz K.). 

- Organizacja wirtualna - jest to sieć niezależnych firm działających w świecie rzeczywistym, łą
cząca swe umiejętności i zasoby organizacyjne dla osiągnięcia typowych celów i wykorzystu
jących przy tym technologie informatyczne do koordynacji wzajemnych działań i uniknięcia ja
kiejkolwiek integracj i tak poziomej, jak i pionowej [9] (Wielki J.). 
Organizacja wirtualna- to specyficzna forma organizacji obejmująca zespół jednostek organi
zacyjnych powiązanych kanałami zależności i powiązań siecim~ych dla realizacji wspólnych ce
lów w określonym czasie i na określonym obszarze gospodarczym (Dźwigoł H.). 
W skład organizacji wirtualnej wchodząjednostki organizacyjne charakteryzujące się wymaga

nymi kompetencjami. Realizacja celów powoduje często jej dekompozycję. 
Uczestnicy organizacji, mogą równocześnie brać udział w innych sieciach lub rozwijać nowe. 

Współpraca zasobów ludzkich w ramach organizacji wirtualnej często ulega zmianie, ma charakter 
współpracy określonej w czasie w zależności od przyjętych do realizacji celów. 

Te szczególne uwarunkowania i systemy współpracy pozwalają obniżyć koszty funkcjonowa
nia, ograniczyć ryzyko oraz zwiększyć elastyczność działalności w zależności od potrzeb rynku. 

2.1 . Technologie if!formatyczne w organizacji wirtualnej 

Lokalizacja organizacji wirtualnych może być bardzo zróżnicowana. Duże odległości między posz
czególnymi podmiotami powodują, iż koniecznością staje się współpraca z wykorzystaniem techno
logii informatycznych. 
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Technologie informatyczne stanowią fizyczną platformę funkcjonowania organizacji wirtual
nych. 

Wykorzystywane są podstawowe sieci komputerowe takie jak: Internet, lutranet czy Ekstranet 
Wirtualność organizacji jest możliwa dzięki wykorzystaniu w ramach sieci komputerowych róż
nych systemów informatycznych. 

Do najważniejszych należą: 
- Systemy zarządzania przepływem pracy (workflow). 

Systemy pracy grupowej (np. listy dyskusyjne). 
Systemy zarządzania wiedzą (np. LMS, CMS, LCMS). 

- Tele- i wideokonferencje. 
- Systemy zarządzania kontaktami z klientami (CMS). 
- Systemy klasy MRPII/ERP (szczególnie moduły wspomagające e-biznes). 
- Systemy "czwartej generacji" (np. "inteligentni" agenci, systemy ekspertowe, eskploracja danych, 

sztuczne sieci neuronowe, itp.). 
- Systemy dedykowane organizacjom wirtualnym. 
- Portale informacyjne (np. portal korporacyjny). 
- Systemy informatyczne związane z rozpoznawaniem mowy i pisma. 

Nowoczesne technologie informatyczne niwelują negatywne skutki odległości geograficznej po
między poszczególnymi organizacjami oraz stanowią element łączący i koordynujący realizację 
zadań. 

2.2. Orientacja na klienta podstawową cechą organizacji wirtualnej 

Jedną z najważniejszych cech organizacji wirtualnej jest orientacja na potrzeby konkretnego klien
ta i dla konkretnego zadania. Zadania mają więc charakter okazjonalny i zmienny, co implikuje sy
tuacyjny i chwilowy dobór partnerów [lO]. Każdy partner jest tutaj liderem w swojej dziedzinie co 
wpływa pozytywnie na wiele parametrów produktu, takich jak np. poziom jakości. Niektórzy auto
rzy podkreślają zatem, iż celem wirtualnej firmy jest dostarczenie produktu o wymaganym pozio
mie jakości przy minimalnych kosztach i w jak najkrótszym czasie (przy założeniu maksymalizacji 
wartości dodanej na każdym etapie łańcucha wartości) [11]. Ponadto, klient może również czynnie 
uczestniczyć jako podmiot organizacji wirtualnej i na bieżąco brać udział w realizowanym zadaniu. 
Technologie informatyczne wspomagają i obsługująprocesy logistyczne dedykowane aplikacjom ob
sługującym pełne procesy, będące przedmiotem ich działania, wykorzystujących możliwości kon
taktowania się ze światem zewnętrznym poprzez rozwiązania internetowe oraz systemy biznesowe 
klasy SCM, CRM, B2B, B2C1

• 

W organizacji wirtualnej istnieje potrzeba zabezpieczenia w Zintegrowanym Systemie Informa
tycznym poprzez możliwość internetowego jego przedłużenia dla stworzenia kontaktów ze światem 
zewnętrznym. To internetowe przedłużenie powinno być realizowane przez utworzenie nad syste
mem zintegrowanym dodatkowej powłoki, umożliwiającej kontakt z jednostkami zewnętrznymi, 

wyposażonej w odpowiednie mechanizmy umieszczone w warstwie sprzętowej i narzędziowej oraz 
w warstwie oprogramowania. Powłokę tę często nazywa się łącznikiem biznesowym (BC)2

, który 
udostępnia poprzez Internet, w sposób bezpieczny i selektywny, komercyjne bazy danych firmy jej 
klientom i partnerom. 

1 Oznaczenia skrótów: 
SCM- (ang. Supply Chain Management)- zarządzanie łańcuchem dostaw. 
CRM- (ang. Customer Relationship Management)- zarządzanie relacjami z konsumentem ludzkimi. 
B2B- (ang. Business to Business)- sprzedaż internetowa pomiędzy przedsiębiorstwami. 
B2C- (ang. Business to Customer)- sprzedaż internetowa pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. 

2 Ang. Business Connector. 
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Wirtualizacja globalnych organizacji możliwa jest między innymi dzięki rozwojowi technologii 
informatycznych. Organizacja wirtualna opiera się na sieciach komputerowych, które stanowią fi
zyczne środowisko wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Technologie infor
matyczne wspomagają i zwiększają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa [ 12]. Spowodo
wane jest to korzyściami jakie niesie ze sobą IT (IT- Information Technology) w usprawnieniu 
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. 

Technologie informatyczne to szybkość przekazywania danych, informacji a co za tym idzie
wiedzy, sprawny dostęp do informacji oraz możliwość zarządzania dużymi zasobami danych i po
ziomu jakości operacji. Stosowanie odpowiednich technologii informatycznych umożliwia trakto
wanie każdego użytkownika (klienta, dostawcę czy kooperanta) w sposób indywidualny- np. po
przez personalizację treści w systemach Content Management System- (CMS). 

Czy organizacja wirtualna funkcjonuje na pograniczu rzeczywistości czy przestrzeni informa
cyjno-komunikacyjnej [13] przy wykorzystaniu sieci informacyjnej? Organizacja wirtualna nie jest 
konstrukcją "mityczną'' ale doraźną, w której stabilność i przetrwanie zależy od zmian zachodzą
cych w otoczeniu. Nie jest instytucją, a sposobem rozwiązywania problemów, stanowi konceptual
nąstrukturę dla poprawy wydajności i efektywności funkcjonowania organizacji [14]. 

2.3. Elastyczność organizacji wirtualnej 

Elastyczność organizacji to zdolność reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowanie 
zmian. Jest trudna do zdefiniowania, cechuje się wieloaspektowością, przenikającą się zarówno 
w aspekcie przyczyn jak i skutków. Walka konkurencyjna stała się bodźcem do podwyższania stop
nia elastyczności organizacji. Proces ten musi być poprzedzony dogłębną diagnozą organizacji . 
Podstawą poszukiwania przewagi konkurencyjnej jest diagnoza przedsiębiorstwa pod kątem zaso
bów [15]. Diagnoza przedsiębiorstwa może być przeprowadzona w przekroju podstawowych grup 
zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo (zasoby rzeczowe, finansowe, osobowe, organiza
cyjno-informacyjne, technologiczne), w układzie głównych funkcji rzeczowych (działalność podsta
wowa, marketing i sprzedaż, finanse, kadry itp.) raz w aspekcie funkcji zarządzania (planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kontrolowanie). Proces diagnozy przedsiębiorstwa można zawęzić 
do tzw. kluczowych czynników sukcesu, tzn. tych kompetencji przedsiębiorstwa, które są istotne 
w walce konkurencyjnej o klienta [16]. 

Diagnoza organizacji ma istotny wpływ na poziom elastyczności . Pozwala na wielowarianto
wość, zróżnicowanie stopnia elastyczności w poszczególnych obszarach działalności (zasobach 
i podsystemach funkcjonalnych) przedsiębiorstwa [ 17]. Elastyczność przedsiębiorstwa jest jednym 
z warunków jego przetrwania. Poziom elastyczności musi być kontrolowany oraz precyzyjnie ok
reślony w stosunku do poszczególnych obszarów. Proces elastyczności to ciągła ingerencja w wew
nętrzne sprawy organizacji oraz możliwość wyboru samoistnie wygenerowanych scenariuszy [18]. 
Posiadanie określonego potencjału zasobów, kompetencji, a także czas reakcji, wielowariantowość 
wyboru stanowią holistyczny obraz elastyczności. 

Elastyczność organizacji wirtualnej wynika w dużej mierze z jej struktury, ale równocześnie 
zwiększa zagrożenie utraty spójności organizacji. Zwiększenie stopnia elastyczności może pro
wadzić do podwyższenia kosztów funkcjonowania [19]. 

3. GLOBALNA ORGANIZACJA W WARUNKACH NOWEJ EKONOMII 

Nowa ekonomia opisuje nowe środowisko biznesu, w którym informacja i wiedza, dzięki nowo
czesnym technologiom, stają się motorem rozwoju ekonomicznego, jak też podstawowym kry
terium przesądzającym o biznesowym sukcesie czy porażce jednostek, firm, regionów i całych gos
podarek. Informacja i wiedza tworzą wartość dodaną, podnoszą wydajność i efektywność gospoda-
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rowania. W chwili obecnej najważniejszym czynnikiem w tej grze jest Internet, któ1y otwiera moż
liwości interakcji pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami i partnerami handlowymi [20]. 

Dzięki sieciom komputerowym przedsiębiorstwa mają możliwość przesyłania informacji i po
dejmowania decyzji w bardzo krótkim czasie. Istota działania takiego przedsiębiorstwa to zarzą
dzanie wiedzą, a w tym zarządzanie informacją. Błędem jednak byłoby przypuszczenie, że same 
inwestycje w sieć internetową przyniosą przedsiębiorstwu efekty w postaci wzrostu wydajności 
i zysku. Internetowa infrastmktura to jedynie narządzie wspomagające i łączące ze sobą ludzkie 
umysły . 

Pozycję przedsiębiorstwa w warunkach nowej ekonomii budują pracownicy, którzy umiejętnie 
pozyskują, przetwarzają i wykorzystują zasoby wiedzy. Zasoby te mogą występować w postaci baz 
danych, specjalistycznych programów, schematów działania czy kompetencji pracowników. 

Orientacja na wiedzę zmienia istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa, które staje się organiza
cją "w ciągłym ruchu", łączącą idee, koncepcje i technologie. Jest ono zorientowane na wiedzę 
i użyteczne informacje, których przydatność określają nie tylko bieżące wymagania i realizowane 
procesy, ale także przyszłe szanse i okazje generowane przez otoczenie. Możliwe staje się aktywne 
kształtowanie własnej przyszłości [21]. Zasoby ludzkie w organizacjach nowej ekonomii charakte
ryzuje innowacyjność i elastyczność. Przy burzliwym otoczeniu, w jakim obecnie działają przed
siębiorstwa, szybkość i zdolność adaptacyjna są cechami niezwykle pożądanymi. 

Otwartość komunikacyjna wsparta technicznie infrastrukturą informatyczno-telekomunikacyjną 
pozwala na innowacyjne podejście do budowania odpowiednich zasobów informacyjnych przedsię
biorstwa a kultura organizacyjna oparta na partnerstwie i dialogu wspiera formułowanie wspólnoty 
uczących się partnerów. 

ZAKOŃCZENIE 

Dzisiaj, gdy świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i skomplikowany, należy zauważyć, 
że trzeba rozwijać nowe formy organizacyjne oparte na nowych założeniach. 

Przedsiębiorstwa działają dziś w zupełnie innych warunkach, które wyznacza powstanie i roz
wój nowej ekonomii. 

Funkcjonowanie wirtualnej organizacji globalnej w warunkach nowej ekonomii oprzeć należy 
o unikalne zasoby, kluczowe procesy i projekty, jakość, innowacyjność i współpracę. Nawarstwia
jąca się wiedza organizacyjna tworzy użyteczną bazę metodyczną i praktyczną stąd należy przyjąć 
założenie, iż organizacjami odnoszącymi sukcesy są wyłącznie te, które konsekwentnie i w sposób 
świadomy pozyskują nową wiedzę, rozpowszechniają ją w całej organizacji i szybko przekształca
ją się w organizacje inteligentne (uczące się). 

Technologie informacyjne w połączeniu z kreatywnością i innowacyjnością pracowników poz
walają efektywnie wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia i zdobyte informacje, tworząc tym 
samym nową wiedzę. Jej umiejętne wykorzystanie pozwala wypracować strategię organizacji dzia
łającej w warunkach nowej ekonomii. 
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Global Organisation in the Development Process 

The author presents idiosyncrasy of conditions determining organisation functioning in a complex 
environment. An organisation is described as a set o f organisational units connected with one another 
by dependence channels ( e.g. legał, capi tal, cultural) and a collaborative network ( e.g. marketing, 
distribution, human resources). The author defines virtuality as a gradable quality o fan organisation 
which can be measured by means o f the level o f organisation flexibility in proactive adaptation to 
changes in the environment and a source o f compctitive advantage. 

A virtual organisation i s presented as the most promising organisation model in the 21st cen tu
ry, which in practice is used to improve organisational efficiency and flexibility or in other words 
capacity to adapt to environment changes especially by means ofinformation technology. 

The author emphasises the significance o f organisation flexibility as a capacity to react to environ
ment changes and initiate changes. 
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Model diagnozy strategicznej 
systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa 

Henryk Dźwigał 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Folitechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule autor przedstawia proces diagnozy systemu organizacyjnego przed
siębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem własnego modelu strategicznej diagnozy systemu or
ganizacyjnego. 

Podkreślono, iż zdiagnozowanie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa produkcyjnego wy
maga dodatkowego podejścia zasobowego, na które układ funkcjonalny powinien być "nałożony". 
Same funkcje zarządzania, bez odniesienia ich w przedsiębiorstwie do konkretnego, zasobowego ob
szam badań, nie wystarczą. Dlatego w celu uszczegółowienia obszam badań w systemie zarządza
nia proponuje się w pierwszej kolejności skojarzenie układu funkcjonalnego zawierającego regula
cyjne funkcje kierownicze, takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, 
z układem zasobowym opartym na składnikach kapitału przedsiębiorstwa w postaci zasobów: mar
ketingu i sprzedaży, ludzkich, rzeczowych, produkcyjnych, finansowych, informacyjnych, organi
zacyjnych. 

Omówiono diagnozę systemu organizacyjnego oraz etapy realizacji diagnozy w przedsiębiorst
wie. Przyjęto założenie, iż metoda diagnostyczna bazuje na przekonaniu, że organizację dotychczas 
funkcjonującego systemu można usprawnić tylko w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu ist
niejącego. 

Przedstawiono model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego jako narzędzie w proce
sie diagnozowania działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaprezentowany model wymaga 
dalszych badań pozwalających na ciągłe dopasowywanie metod i analiz w procesie diagnozowania 
w zależności od zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. 

SŁOWA KLUCZOWE: Diagnoza strategiczna, ekwifinalność, metoda "LIDER" 

WSTĘP 

Organizacja jest systemem złożonym z części, pomiędzy którymi występują określone relacje. Każ
da z tych części kiemje się własnymi zasadami i procedurami, które warunkująjej funkcjonowanie. 
Podobnie stosunki pomiędzy poszczególnymi częściami regulowane są przez określone zasady i pro
cedury. 

System organizacyjny można ujmować funkcjonalnie i strukturalnie. Ujęcie funkcjonalne odbie
rane jest przez pryzmat skutków funkcjonowania, czyli celów końcowych przedsiębiorstwa i funk
cji spełnianych w otoczeniu. Ujęcie strukturalne oznacza postawę sprowadzającą się do analizy 
powtarzalnych struktur przedmiotów badania, a nie do ich genezy i funkcji. 

Podejście funkcjonalne w systemie zarządzania to zbiór funkcji i zadań, które muszą być reali
zowane w przedsiębiorstwie, aby mogło ono osiągnąć założone cele. W szczególności chodzi o rea-
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lizację kompleksu działań zarządczych polegających na podejmowaniu decyzji planistycznych i or
ganizatorskich oraz na motywowaniu do działania oraz na kontrolowaniu. System organizacyjny 
można ujmować funkcjonalnie i strukturalnie. Ujęcie funkcjonalne odbierane jest przez pryzmat 
skutków funkcjonowania, czyli celów kot'lcowych przedsiębiorstwa i funkcji spełnianych w otocze
niu. Ujęcie strukturalne oznacza postawę sprowadzającą się do analizy powtarzalnych struktur przed
miotów badania, a nie do ich genezy i funkcji. 

Podejście funkcjonalne w systemie zarządzania to zbiór funkcji i zadań, które muszą być reali
zowane w przedsiębiorstwie, aby mogło ono osiągnąć założone cele. W szczególności chodzi o rea
lizację kompleksu działań zarządczych polegających na podejmowaniu decyzji planistycznych 
i organizatorskich, tworzeniu motywacji do działania oraz kontroli. Dotyczy to marketingu i sprze
daży oraz zagadnień ludzkich, rzeczowych, produkcyjnych, finansowych, informacyjnych i m·gani
zacyjnych. 

Relacje funkcjonalno-zasobowe powinny być uznane za jedną z podstawowych form podejścia 
do badania systemu zarządzania przedsiębiorstwem [l]. 

Funkcje zarządzania pozostają w komplementarnym związku z poszczególnymi zasobami przed
siębiorstwa. Wiemy zatem, co konkretnie diagnozować, aby zdynamizować działanie systemu w sen
sie lepszego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa. 

W artykule autor przedstawia proces diagnozy systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa pro
dukcyjnego z wykorzystaniem własnego modelu strategicznej diagnozy systemu organizacyjnego. 

I . DIAGNOZA SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO 

Termin organizacja etymologicznie i znaczeniowo wiąże się z łacińskim słowem organurn (gr. or
ganon). Organizacja oznaczała pierwotnie "bycie całością, złożoną z części funkcyjnie wyspecjali
zowanych i przystosowanych do potrzeb całości" [2). 

Struktura - to całokształt stosunków między elementami a całością, rozpatrywany pod względem 
zarówno struktury rzeczy złożonych, jak i struktury procesów. 

Układ - to całość złożona, rozpatrywana jako wyodrębniająca się pod jakimś względem z innej, 
szerszej całości. Może to być całość złożona albo z rzeczy, albo z cech, albo ze zdarzeń. 

System - to układ, którego struktura jest taka, że jego elementy możemy rozpatrywać jako w ja
kiś sposób uporządkowane. Strukturę systemu determinują stosunki między jego elementami mię
dzy elementami, a systemem. Szczególnym rodzajem systemujest organizacja. 

W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie każdy wie, co należy robić i, co ważniejsze, każ
dy robi to, co do niego należy; przyczyniając się do realizacji wspólnego celu. Przedsiębiorstwo dob
rze zorganizowane dostarcza satysfakcji swoim klientom i pracownikom w którym nie wykonuje 
się niczego, co by nie służyło wspólnemu celowi, i zarazem wykonuje się tylko to, co jest niezbęd
ne. Obszary zasobowe oraz poszczególne stanowiska pracy, komórki organizacyjne współpracują ze 
sobą na rzecz realizacji celów strategicznych [3] . 

Metoda diagnostyczna bazuje na przekonaniu, że organizację dotychczas funkcjonującego sys
temu można usprawnić tylko w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu istniejącego, wykryciu 
wszelkich nieprawidłowości oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu niezbędnych usprawnień [4]. 

2. ET APY REALIZACn DIAGNOZY 

Proces diagnostyczny powinien bazować na przekonaniu, że działalność dotychczas funkcjonujące
go przedsiębiorstwa można usprawnić tylko poprzez identyfikację, diagnozę i ocenę stanu istnie
jącego. 
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Realizacja procesu diagnostycznego obejmuje: 
- określenie celu który chcemy osiągnąć; 
- analizę zasobów będących w naszej dyspozycji niezbędnych do osiągnięcia celu; 
- planowanie działania; 
- realizację planu; 
- kontrolę realizacji wyników. 

Etapy realizacji analizy diagnostycznej obejmują: 
określenie celu i przedmiotu badania; 

- rejestrację wszystkich faktów związanych z przedmiotem badania; 
- krytyczną analizę i ocenę stanu istniejącego; 
- projektowanie wariantów usprawnień; 

wybór wariantu optymalnego i jego uzasadnienie; 
- przygotowanie warunków do wdrażania i wprowadzenie nowego rozwiązania do praktyki; 
- kontrolę realizacji wdrożonego projektu i analizę uzyskanych efektów. 

W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie każdy wie, co należy robić i, co ważniejsze, każ
dy robi to, co do niego należy, przyczyniając się do realizacji wspólnego celu. Przedsiębiorstwo dob
rze zorganizowane dostarcza satysfakcji swoim klientom i pracownikom w którym nie wykonuje 
się niczego, co by nie służyło wspólnemu celowi, i zarazem wykonuje się tylko to, co jest niezbęd
ne. Obszary zasobowe oraz poszczególne stanowiska pracy, komórki organizacyjne, współpracują 
ze sobą na rzecz realizacji celów strategicznych [5]. 

Metoda diagnostyczna bazuje na przekonaniu, że organizację dotychczas funkcjonującego sys
temu można usprawnić tylko w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu istniejącego, wykryciu 
wszelkich nieprawidłowości oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu niezbędnych usprawnień [6]. 

Badania systemu zarządzania przedsiębiorstwa realnie funkcjonującego w praktyce wymagają 
uprzedniego postawienia diagnozy, która powstaje w rezultacie zastosowania tzw. podejścia opiso
wo-ulepszającego nazywanego metodą diagnostyczną. 

Nie można projektować racjonalnych zmian i usprawnień, jeśli wcześniej nie przeprowadziło 
się wnikliwych, diagnostycznych badań istniejącego stanu. Takie stanowisko uprawnia do stwierdze
nia, że nie ma dobrego projektu zmian bez diagnozy. Pełne badania organizatorskie systemu zarzą
dzania prowadzone metodą diagnostyczną polegają na badaniu stanu dotychczasowego A, postulo
wanym zarysowaniu stanu pożądanego B oraz poszukiwaniu sposobów i dróg prowadzących od sta
nu A do stanu B [7]. 

Metoda diagnostyczna traktowana jest jako uniwersalne podejście do badania i usprawniania 
wszelkich systemów, w tym systemu zarządzania. 

Metoda diagnostyczna wynika z przekonania, że dotychczas funkcjonujący system zarządzania 
można usprawnić tylko poprzez identyfikację, ocenę i diagnozę stanu istniejącego, wykrycie głów
nych nieprawidłowości oraz zaprojektowanie i wdrożenie niezbędnych propozycji usprawnień. 

Złożonym etapem badań diagnostycznych (diagnozy rozwiniętej), jest identyfikacja (opis) bu
dowy i funkcjonowania istniejącego systemu zarządzania. Identyfikacja faktów charakteryzujących 
badaną rzeczywistość jest podstawą wszelkich diagnoz i projektowania zmian .Trudno bowiem pro
jektować i wprowadzać zmiany nie wiedząc dokładnie wszystkiego na temat tego jak jest i dlacze
go tak jest. 

Metoda diagnostyczna ma głównie charakter opisowo-ulepszający polegający na projektowaniu 
zmian na podstawie uprzedniego, szczegółowego opisu oraz analizy i krytycznej oceny istniejących 
rozwiązań. Przyjęcie takiego podejścia utrudnia oderwanie się od przeszłości i przyjęcie nowych 
rozwiązań. 
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3. MODELOWANIE PROCESU DIAGNOZY 

Sens modelowania zawiera się w tym, że model jest bardziej dogodny do badania niż oryginał, bez 
ponoszenia nadmiemych kosztów i ryzyka. Dla modelowania dwie kwestie posiadają istotne zna
czeme: 
- ceL dla którego model jest tworzony; 
- wzajemne korelacje między cechami modelu a cechami oryginału. 

Od celu, dla którego model jest tworzony, zależy sposób budowy modelu i stopień jego uprosz
czenia. Budując model, pomijamy jedne cechy, pozostawiając inne. Celem abstrakcji, jako najważ
niejszego elementu modelowania, jest oddzielenie cech nieistotnych z uwagi na cel modelu od is
totnych, tzn. tych, które stanowiąprzedmiot naszego zainteresowania i podlegają badaniom. Na sto
pień uproszczenia cech oryginału dla potrzeb modelu wywierają wpływ wzajemne korelacje mię
dzy poszczególnymi własnościami oryginału. Nie można tu dopuścić do odrzucenia cechy silnie sko
relowanej z cechami nas interesującymi, gdyż doprowadziłoby to do niepoprawnego modelu. 

Wśród modeli odnoszących się do zagadnień zarządzania i projektowania organizacji wyróżnić 
można przykładowo model organizacji H.J. Leavitta oraz model organizacji M. Bielskiego. 

Model organizacji autorstwa H.J. Leavitta [8] skonstruowany w okresie dominacji podejścia sys
temowego w wielu dziedzinach nauki, w tym naukach o organizacji i zarządzaniu. Model przedsta
wia organizację jako układ (system) złożony z czterech członów (podsystemów) i są nimi: ludzie, 
zadania, technologia i struktura. Między jego członami (podsystemami organizacji), tj. między każ
dą parą członów zachodzą wzajemne relacje, które określane są mianem: "sprzężeń", "oddziaływań", 
"zależności" wzajemnie powiązanymi . Ujęcie powyższe dowodzi wysokiego stopnia komplement
tamości poszczególnych składników modelu organizacji. 

Mając na uwadze przytoczone podejścia związane z modelowaniem organizacji należy pamię
tać , że w przypadku modelowania procesu diagnozowania w przedsiębiorstwie, jego zakres jest 
wyznaczany przez: 

konkretne cele i wynikający z nich zakres zmian w przedsiębiorstwie; 
- ogólne zasady i wskazania metodyczne wprowadzania zmian organizacyjnych. 

Biorąc pod uwagę podejście systemowe definiujące organizację zwrócono uwagę na siedem pod
systemów działalności przedsiębiorstw, określanych również mianem obszarów problemowych, któ
re potraktowano jako kluczowe wymiary diagnozowania działalności przedsiębiorstwa. 

4. MODEL DIAGNOZY STRATEGICZNEJ SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO 

System jest to wyodrębniona część otaczającej nas rzeczywistości, mająca pewną wewnętrzną struk
turę, a więc składająca się z części uporządkowanych według ustalonych reguł, określających ich 
wzajemne relacje. 

Otoczeniem systemu są te wszystkie elementy, które nie wchodzą w jego skład, ale są z nim 
związane, tzn. oddziałują na stan systemu lub system oddziałuje na nie. 

Jako system organizacja jest czymś więcej niż prostą sumą elementów; prawa charakteryzujące 
system nadają organizacji jako całości własności odrębne od własności jej elementów składowych . 

W odniesieniu do organizacji mówi się o synergii, którą można określić jako różnicę między rezul
tatem funkcjonowania organizacji a sumą rezultatów działań indywidualnych ludzi - uczestników 
organizacji. 

Organizacje są systemami konkretnymi o następujących cechach. 
- Są tworami człowieka stworzonymi dla wykonania określonego celu, a zatem są celowo zorien

towane. Celowość jako cecha systemu określona jest poprzez występowanie ogólnego celu syste
mu, stanowiącego globalne kryterium optymalizacji jego działania, oraz istnienie, w znacznym 
stopniu uzgodnionych, zbieżnych z kryterium ogólnym, celów poszczególnych podsystemów. 
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- W ich skład wchodzą ludzie stanowiący podstawę każdej organizacji oraz rzeczowe środki, któ
rymi ci ludzie posługują się w swych działaniach. 

- Są systemami zachowującymi się rozmyślnie, zdolnymi do korygowania, a nawet zmiany pier
wotnie wyznaczonych celów. 

- Są wyodrębnione z otoczenia, a równocześnie otwarte; czerpią z otoczenia: ludzi, energię, mate
rię, informacje i wartości; dostarczają otoczeniu dóbr, usług, wartości i informacji. 

- Są strukturalizowane -uporządkowane wewnętrznie i zhierarchizowane. 
- Są złożone, co nie pozwala do końca odwzorować ani opisać ich struktury. Złożoność systemu 

wynika z dużej ilości podsystemów, stanów wejść i wyjść, ich różnorodności oraz z wielostron
nego współdziałania. 

- Mają wyodrębniony człon kierowniczy. 
- Są stabilne, zdolne do utrzymywania równowagi wewnętrznej mimo zmian zachodzących w oto-

czeniu. 
Są ekwifinalne. 
Ekwijinalność oznacza zdolność systemu do osiągania określonego rezultatu końcowego przy 

odmiennych warunkach początkowych i za pomocąróżnych sposobów. 
W modelu diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego (rys. l) wykorzystano następujące 

metody i analizy: 
- SWOT- analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa w czasie teraźniejszym i przyszłym. Cztero

literowa nazwa tej specyficznej analizy pochodzi od pierwszych liter angielskich określeń : 

- mocnych stron działania (strenghts)- słabych stron działania (weaknesses); 
- szans, możliwości rozwoju (opportunities)- zagrożeń, barier rozwoju (threats) [9). 

- Analiza pola sił- jest wykorzystywana w celu lepszego zilustrowania zmian organizacyjnych. 
Obrazuje ją ona w kategoriach fizycznych. Metoda analizy pola sił może być wykorzystywana 
jako narzędzie diagnostyczne. Zwykłe zobrazowanie czynników oddziałujących okazuje się częs
to bardzo użyteczne w rozpoznawaniu zarówno sił pobudzaJących do zmiany, jak i czynników 
przeciwstawiających się jej . Unikalną cechą tej metody jest możliwość koncentracji na jednym 
znaczącym problemie. Może on być bardzo szeroki i złożony, ale też stosunkowo wąski [10]. 

- Strategiczna Karta Wyników+ Perspektywa Wzmacniająca- SKW + PW- jest narzędziem in
tegrującym zarządzanie przedsiębiorstwem z zarządzaniem wiedzą oraz podstawą do budowy 
strategicznej karty wiedzy. Karta pozwala określić finansowe i pozafinansowe cele działalności 
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu odpowiednich miemików1

. 

"LIDER"- Dla celów badania uwarunkowań restrukturyzacji została opracowana własna (obej
mująca trzy etapy) metoda doboru jakościowego obszarów restrukturyzacji. W pierwszym eta
pie "LIDER" wykorzystuje metodykę badań ankietowych (ankiet współzależnych). Badanie dru
giego etapu przeprowadza się z wykorzystaniem metody gtupowej oceny ekspertów. Badanie 
trzeciego etapu przeprowadza się za pomocą metody scenariuszy, której celem jest określenie 
zasięgu restrukturyzacji według liderów zmian. Opiera się ona na rezultatach zastosowanej w eta
pie drugim metody grupowej oceny ekspertów [II]. 

- SPACE (Strategie Position and Action Evaluation)- analiza pozycji strategicznej i oceny dzia
łalności przedsiębiorstwa ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji działalnoś
ci działającej w dojrzałym sektorze [12] i umożliwia odpowiedź w kategoriach ogólnych napy
tania dotyczące wyboru domen, czyli rodzajów działalności przedsiębiorstwa [13]. 

1Strategiczna Karta Wyników- SKW według Roberta S. Kaplana i Dawida P. Nortona oparta o cztery perspek
tywy: finansową, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Autor Henryk Dźwigoł dla celów diagnostycz
nych poszerzył SKW o perspektywę wzmacniającą. która stanowi uzupełnienie ujęcia specyficznych uwarun
kowań mających wpływ na efektywność funkcjonowania prowadzonej działalności, a nie ujętych przez cztery 
klasyczne perspektywy. 
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MODEL DIAGNOZY STRATEGICZNEJ 
SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO 

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE 

Rys. l . Model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego. Źródło: opracowanie własne 
Figure l. Model o f organizational system strategie diagnosis. Source: own study 

ZAKOŃCZENIE 

Diagnoza stanowi punkt wyjścia do fonnułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, toteż powin
na być sporządzona przez zespoły interdyscyplinarne składające się z kompetentnych profesjonalis
tów oraz doświadczonych praktyków wywodzących się nie tylko grona specjalistów danego przed
siębiorstwa . Istotąjest, aby w skład zespołów weszli specjaliści mający wszechstronne przygodo
wanie z zakresu nie tylko organizacji i zarządzania, ale również innych dziedzin potrzebnych przy 
sporządzaniu danej diagnozy. 

Model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego jako narzędzie w procesie diagnozowa
nia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Model wymaga dalszych badań pozwalających 
na ciągłe dopasowywanie metod i analiz w procesie diagnozowania w zależności od zmian zacho
dzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa . 

Doskonalenie organizacji może odbywać się poprzez kilka typów ingerencji lub działań w pro
cesie działalności, które mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie. 

Do podstawowych metod doskonalenia organizacji możemy zaliczyć: 
- działania diagnostyczne - tworzenie zespołów - sprzężenie zwrotne przez ankietę; 

kształcenie - działalność międzygrupowa; 

- postępowanie rozjemcze z udziałem trzeciej strony; 
działania techniczno-strukturalne - konsultacja procesów -planowanie życia i kariery; 
szkolenie i doradztwo- planowanie i ustalanie celów [14]. 
Ważnym jest docenienie oceny wizerunku i stanu przedsiębiorstwa przez osoby z zewnątrz. Te

go typu ocena może przynieść wiele zaskakujących opinii. 
Dokonując diagnozy systemu organizacyjnego musimy znać dobrze strukturę oraz system powią

zań pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności (zasobami). Dla stwierdzenia silnych i sła
bych stron niezbędne są standardy które będą stanowić dla nas punkt odniesienia. 
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Model o f Organizational System Strategie Diagnosis 

The author o f the article presents the diagnostic process o f production enterprise organizational sys
tem, applying the author's own model o f organizational system strategie diagnosis. 

The author emphasizes that the diagnosis o f production enterprise organizational system requi
res an additional resource-oriented approach upon which the functional system should be "laid". 
The management functions alone, having no reference to a specific and resource-oriented area of 
research, are insufficient. That is why, in order to particularize the area of research in the manage
ment system, the author suggests first o f all associating the functional system containing regulatory 
managerial functions, such as: planning, organizing, motivating and controlling, with the resource 
system based on the enterprise capital components in the form o f resources such as: marketing and 
sales, material and persenneJ resources, as well as production, information and organizational re
sources. 

The author presents the organizational system diagnosis and the stages o f the diagnosis imple
mentation in the enterprise. It has been assumed that the diagnostic method is based on the convic
tion that the organization o f the current system can be improved only by identifying, diagnosing 
and evaluating the existing situation. 

The author presented the model o f organizational system strategie diagnosis as a to o! in the pro
ces s o f diagnosing the activities o f production enterprise. The presented model requires further re-
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search, which will enable to continuously adapt the diagnostic methods and analyses depending on 
the changes within and outside the enterprise. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Materiały Konferencyjne 

Model doskonalenia przedsiębiorstwa XXI wieku 

Henryk Dźwigał 
Wydzial Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska. Gliwice 

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia rozważania autora na temat współczesnego przedsiębiors
twa. Zmiany zachodzące w gospodarce światowej zmuszają nas do opracowania modelu przedsię
biorstwa, które będzie efektywne, elastyczne, zdolne do dokonywania ciągłych zmian w celu popra
wy swojej konkurencyjności . Proces ten musi być poparty dogłębną diagnozą kluczowych obsza
rów działalności przedsiębiorstwa: marketingu i sprzedaży, ludzkich; rzeczowych, produkcyjnych, 
finansowych; informacyjnych; organizacyjnych. Wskazano kluczowe obszary działalności mogące 
stanowić podstawę do konstrukcji przyszłościowego modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa. 
Autor podkreśla, iż zmiany w obszarach działalności przyczyniają się do powstawania warunków 
sprzyjających dla stworzenia organizacji inteligentnej związanej z procesem użytkowania wiedzy 
w tych obszarach. Doskonalenie działalności poszczególnych obszarów musi uwzględniać zmiany 
w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa mogące zaistnieć w perspektywie czasowej, a zatem 
powinny charakteryzować się pewną elastycznością. 

SŁOWA KLUCZOWE: Etapy doskonalenia, model oparty na wiedzy 

WSTĘP 

Rośnie konkurencja, coraz szybciej zachodzą zmiany w naszym otoczeniu, coraz wyższe wymaga
nia stawia się zarządzającym. Dlatego należy wprowadzać nowe instrumenty, które pozwolą w przy
szłości lepiej kierować przedsiębiorstwem . Nic więc dziwnego, że intensywność, wielokienmkowość 
i różnorodność przeobrażeń otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa i jego wnętrza stanowią sta
łą inspirację do poszukiwania nowych metod zarządzania. Wprowadzanie nowych instrumentów czy 
metod powinno być poprzedzone szczegółową diagnozą systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. 

System organizacyjny można ujmować funkcjonalnie i strukturalnie. Ujęcie funkcjonalne odbie
rane jest przez pryzmat skutków funkcjonowania, czyli celów końcowych przedsiębiorstwa i funk
cji spełnianych w otoczeniu. Ujęcie strukturalne oznacza postawę sprowadzającą się do analizy pow
tarzalnych struktur przedmiotów badania, a nie do ich genezy i funkcj i. 

W najbliższej przyszłości zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa w znacznie mniejszym stop
niu zależeć będzie od wdrażania nowych technologii, metod czy spektakularnych innowacji, niż -
obok totalnej orientacji na klienta- od osobistego zaangażowania pracowników. Pracownik stanie 
się najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa, tylko wówczas gdy stosując partnerskie metody za
rządzania- wspierana będzie dynamikajego rozwoju i odpowiedzialność własna [l]. 

W dzisiejszych czasach pracownik nie powinien ograniczać się jedynie do wykonywania zleco
nych mu zadań, ale wnosić w swoją pracę coś nowego, lepszego, podejmować sam decyzje, roz
wiązywać problemy lub też przyjmować odpowiedzialność za wyniki. Osiągnięcie powodzenia wy
maga, aby przedsiębiorstwo uczyło się identyfikować i rozwijać swoje strategiczne zasoby intelek-
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tualne, uczyło się, w jaki sposób odnawiać się w oparciu o ciągłe kultywowanie nawyków organi
zacyjnej prężności podtrzymujących żywotność przedsiębiorstwa wskutek ciągłego tworzenia pod
staw przewagi konkurencyjnej. 

l. BUDOWA MODELU ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI 

Budowa modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości zmusza każdego pracownika, zes
pół oraz całą organizację do kreowania siebie. Tworzenie swojej przyszłości, we wszystkich aspek
tach, uzależnione jest więc od naszej wyobraźni, która w grze o jutro musi sprostać zmieniającym 
się wymaganiom różnorodnego i dynamicznego otoczenia. Wobec tego przedsiębiorstwa przyszło
ści powinny zapewniać zmianę podejścia i sposobu myślenia osadzonego w realiach poprzedniego 
wieku na sposób myślenia o przyszłej rzeczywistości. 

Decyzje organizacyjne nie są podejmowane w próżni, lecz podlegają, takjak inne decyzje, mniej
szym lub większym ograniczeniom. Te ograniczenia wynikają z wcześniej podjętych decyzji, które 
w odpowiednim momencie oddziałująjako dane [2]. 

Działalność przedsiębiorstwa powinna się opierać na przedsięwzięciach krótkookresowych, od
radzających się często z nagromadzonych kapitałów w innej formie, korzystających z zasobów ob
cych i z pracy wykonywanej raczej przez podmioty z otoczenia aniżeli z jego wnętrza. 

Kształtowanie modelu przedsiębiorstwa przyszłości posiadającego zdolności uczenia się, krea
tywności, zarządzania z wykorzystaniem spłaszczonych struktur organizacyjnych wyzwalane jest 
przez nową rzeczywistość gospodarczą. Dzisiaj, gdy świat staje się coraz bardziej skomplikowany 
i nieprzewidywalny, zaczynamy zauważać, iż trzeba rozwijać nowe formy organizacyjne. Sprosta
nie niespodziankom, jakie niesie dzień jutrzejszy, zależy m.in. od tego, na ile będziemy gotowi pod
jąć się tworzenia nowych koncepcji widzenia przyszłości zarządzania [3]. 

Dokonane zmiany w naukach o zarządzaniu nastąpiły poprzez zastosowanie niektórych paradyg
matów, a mianowicie: 
- myślenie procesami [4]- przechodzenie od myślenia strukturalnego, tradycyjnie stosowanego 

przez dziesięciolecia, do myślenia procesowego stworzyło nową filozofię zarządzania, której 
istotąjest podatność na zmiany; 

- twórcze procesy umysłu- zarówno człowieka, zespołu, jak i na poziomie całej organizacji, ja
ko umysłu zbiorowego. W obszarze umysht człowieka tymi współbrzmiącymi podobieństwami -
tworzącymi zintegrowaną całość z twórczym umysłem - są paradygmaty świadomości i inteli
gencji [5]. 
Połączenie inteligencji i świadomości to nie tylko uzyskanie nowych możliwości, ale umiesz

czenie ich w nowym kontekście procesów twórczych umysłu. Ich rozwój może stanowić ważny 
czynnik przeobrażeń związanych z nową filozofiązarządzania przedsiębiorstwami. W tym kontek
ście można mówić o zarządzaniu wiedzą jako zespołem "procesów umożliwiających tworzenie, 
upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji". System zarządzania wie
dzą jest systematycznym tworzeniem, organizowaniem i upowszechnianiem kapitaht intelektual
nego organizacji [6]. 

Obszar wiedzy w organizacji (przedsiębiorstwie) nie może być przeładowany informacjami 
o małej przydatności. Zatem nadrzędnym zadaniem kierownictwa jest identyfikacja wiedzy wartoś
ciowej. Organizacja inteligentna (ucząca się) to koncepcja zarządzania opartego na wiedzy, która 
ma za zadanie poprawę efektywności organizacji. Wiedzy, która jest wzbogacana i udostępniana 
przedsiębiorstwu [7]. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się wyprzedza zmiany i jest źródłem 
przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu w długiej perspektywie [8]. 

Model zintegrowanego procesu zbiorowej wyobraźni jest także odwzorowaniem proponowanej 
koncepcji organizacji przyszłości jako zespolonego umysłu, którego spoiwem są twórcze procesy 
umysłów pracowników i zespołów. Zjawisko przeniesienia i zespalania indywidualnych procesów 
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umysłu w procesy zbiorowe wyższego rzędu powoduje budowanie pola informacyjnego zespołu 
i całej organizacji. 

W tym modelu organizacji występować będą interakcje pomiędzy zespołami a otoczeniem rów
nież w postaci procesów informacyjnych. Wtedy poszczególne kanały procesów połączą strumie
nie informacji, pod wpływem której następuje ewolucja poszczególnych zespołów i form całej or
ganizacji. Przepływy informacyjne w takich systemach tworzą właśnie pola informatyczne, które 
w rzeczywistości stwarzają i organizują zespoły na poszczególnych szczeblach zarządzania w rów
nym stopniu. Toteż pole informacyjne uczy się samodzielnego znajdowania równowagi organiza
cyjnej, ułatwiając przebieg procesów cząstkowych i całościowych wypływających z łączenia inte
ligencji i świadomości w zespolony umysł zespołów i całej organizacji. 

W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwo postrzegamy jako otwarty system z wielokierun
kowymi powiązaniami poszczególnych podsystemów, procesów oraz projektów przystosowujący
mi się do zmian dzięki płynności struktury wewnętrznej. Ponieważ coraz większa część pracy 
w przedsiębiorstwach wykonywana jest przez zespoły , które najczęściej wykraczająjuż poza tra
dycyjnie ustalone granice kompetencji, więc rośnie ich rola w procesie zarządzania. 

Umieszczenie pracowników w centrum procesów i przyznanie im odpowiedzialności za nie po
budza kreatywność i tworzenie ducha pracy zespołowej . Pozwala to na kreowanie przez samych 
pracowników procedur adekwatnych do zmieniającej się sytuacji w określonym procesie w ramach 
zespołów wielofunkcyjnych. Dlatego opracowywanie struktury i odpowiedzialności zespołowej mo
że wskazywać kierunki działań wkomponowane w dalekosiężne cele przedsiębiorstwa oraz cele 
taktyczne i operacyjne, wyznaczające także granice i role poszczególnych zespołów. 

Przedsiębiorstwa przyszłości będą tworzone wokół zasobów wiedzy i umiejętności, będą dążyć 
do pełnego wykorzystania różnorodnych zdolności i umiejętności ludzkich, aby stać się organiza
cjami uczącymi się [9]. 

Zespoły powinny powstawać wokół procesów wymagających rekonfiguracji i podlegać zmia
nom zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Proponując nowe spojrzenie na organizację, nawiązu

jące do zespołów, następuje zmiana realizowanych procesów, zmiana sposobu pracy indywidualnej 
i zespołowej. Właściwie zbudowane zespoły mogą być podstawą ich efektywnego funkcjonowa
nia. Wtedy twórczy potencjał opierać się będzie na wieJodyscyplinarnym składzie osobowym, czy
li pracownikach reprezentujących różnorodne specjalności, co umożliwi wykorzystywanie tych kom
petencji w całościowym widzeniu organizacji. Będą to celowe zespoły budowane ad hoc, jako ot
warte struktury. Hierarchia nie może więc być narzucona1

, ale raczej ma się wyłaniać w naturalny 
sposób, w odpowiedzi na zmieniające się procesowe potrzeby całego przedsiębiorstwa. 

W przedsiębiorstwie opartym na zespołach struktura i rozwiązywanie problemów mają chara
kter tymczasowy. Dlatego kierowanie zespołami wielofunkcyjnymi wymagać będzie od liderów 
poszczególnych procesów dużych umiejętności interpersonalnych i zdolności jednoczenia rozpro
szonych zespołów. 

Ewolucyjne zmiany następują w wyniku procesów przebiegających w zbiorowej świadomości, 
odzwierciedlającej rzeczywistość organizacyjną. Podążanie za tymi procesami generuje właśnie no
we potrzeby powoływania zespołów, mających zapewnić doskonalenie działań organizacji przysz
łości. Budowanie odpowiednich zespołów jest procesem, który przebiega pomiędzy ciągłym powo
ływaniem nowych a rozwiązywaniem innych. Zespoły mają pewien cykl życia - uzależniony od 
tempa przebiegu owych procesów- wymuszający elastyczność i szybkość zawiązywania, przesta
wiania się na nowe zadania, a następnie ich rozwiązywania. Można zaobserwować, w jaki sposób 
ten proces zacieśnia więzi pomiędzy specjalizującymi się w różnych dziedzinach członkami zaspo
łów. A najlepsze zespoły powstają wtedy, gdy ludziom daje się szansę wybom gmpy, w której mo-

1Kiedy w zespołach płynie strumień kreatywności , często w organizacji budujemy tamy, zamiast robić wszyst
ko co możliwe, aby zwiększyć napływ nowych idei i pomysłów. 
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gą pracować, dlatego umiejętności interpersonalne kierowników można mierzyć m.in. poziomem 
wykorzystywania talentów ich podwładnych. 

Przedsiębiorstwa przyszłości potrzebują zespołów będących sercem i duszą ich działalności, 
wokół których w naturalny sposób tworzy się obraz zespolonych organizacji. Oparcie na sieci zes
połów prowadzić może do powstawania zwinnych i odchudzonych przedsiębiorstw, wzmocnionych 
dynamiką wielofunkcyjnych i procesowych zespołów pracowniczych (10]. 

Zarządzanie powinno uwzględnić warunki, w jakich przyszło i przyjdzie działać przedsiębior
stwu, jego kształt organizacyjny oraz spodziewane wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość. 

A. Kaźmiński [ 11] fonnułuje w tym kontekście następujące tezy: 
- po pierwsze, nauka zarządzania nigdy nie wyprzedzała praktyki, lecz zajmowała się analizą 

i interpretacją praktyki, rozpowszechnianiem jej wyników itp.; 
- po drugie, polskie przedsiębiorstwa stają się częścią światowych sieci gospodarczych i zarząd

czych. Zatem w optyce XXI wieku w znacznym stopniu - zwłaszcza po akcesji unijnej - pol
skie przedsiębiorstwa coraz bardziej podlegają paradygmatom znanym i stosowanym na świe
cie. Paradygmaty tego rodzaju determinują zmiany, jakie zachodzić będą w tendencjach roz
wojowych nie tylko w nauce o zarządzaniu, ale przede wszystkim w praktyce zarządzania. 
Wykorzystywanie przez polskie przedsiębiorstwa pojawiających się w świecie nowych tender-

cji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wdrożenie ich w postaci zmian, stanowi dla nich wielką szan
sę nawiązania walki konkurencyjnej, w perspektywie zaś szansę rozwoju. 

Specyfika prowadzonej działalności uwzględniająca wprowadzenie nowoczesnych tendencji 
rozwojowych musi być poprzedzona dogłębną analizą. 

We współczesnej gospodarce światowej występują m.in. następujące "cenione" tendencje: dąże
nie do uświadomienia sobie struktury biznesów przedsiębiorstwa, podporządkowanie organizacji 
strukturze biznesów, dążenie do specjalizacji, outsourcing- przenoszenie zarządzania na kooperan
tów, skłonność do korzystania z aliansów, decentralizacja zarządzania, teambuilding- budowanie 
społecznej integracji kadry z przedsiębiorstwem. 

Do podstawowych zadań związanych z doskonaleniem rozwiązań strukturalnych przedsiębior
stwa należą: 

modyfikacja modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa; 
- usprawnienie struktury organizacyjnej "sensu stricte" przedsiębiorstwa. 

Współczesne struktury organizacyjne należy tak konstruować, aby zmniejszyć lub całkowicie 
wyeliminować zbędne działania "menedżersko-hierarchiczne". Należy dążyć do wzmocnienia słu
żebnej funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie, mając na uwadze racjonalność ekonomiczną (tj. 
zbiór decyzji działań, w wyniku których przedsiębiorstwo uzyskuje optymalny efekt ekonomiczny 
uwzględniający własną ścieżkę rozwoju) [ 12]. 

Przystosowanie rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw do efektywnego funkcjonowania 
w warunkach zmian otoczenia wymaga: 

modyfikacji ramowej struktury organizacyjnej poprzez szersze uwzględnienie zróżnicowania za
kresu działania przedsiębiorstwa; 

- uproszczenia systemu zarządzania i specjalizacji procesów zarządczych poprzez tworzenie "stra
tegicznych jednostek biznesu"; 

- decentralizacji odpowiedzialności za zysk i zastępowania powszechnie stosowanych struktur 
funkcjonalnych strukturami dywizjonalnymi, co ma szczególne znaczenie w doskonaleniu for
my organizacyjnej przedsiębiorstwa; 
wyraźnego rozdzielenia działalności produkcyjnej (podstawowej), pomocniczej i nieproduk
cyjnej; 
wzmocnienia wybranych służb i funkcji w przedsiębiorstwie, np. w obszarze marketingu i sprze
daży, zarządzania zasobami ludzkimi; 

- nowoczesnego ukształtowania powiązań zewnętrznych i orientacji na klienta [13]. 
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W przedsiębiorstwach przyszłości struktury organizacyjne powinny być budowane nie tylko na 
bazie elementów wewnętrznych, ale także z uwzględnieniem podmiotów najbliższego otoczenia 
niezależnych pod względem prawnym i samodzielnych ekonomicznie. 

W ramach restrukturyzacji organizacyjnej wyróżnia się także podejście związane z doskonale
niem modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa, które polega najczęściej na: 
- redukcji jednostek, komórek i stanowisk organizacyjnych w ramach racjonalizacji procesów pro

dukcyjnych lub z powodu ograniczenia zakresu działalności; 
wydzielaniu z przedsiębiorstwa komórek organizacyjnych, których działalność nie wpływa bez
pośrednio najego przetrwanie i rozwój; 

- wydzieleniu ze struktury przedsiębiorstwa jednostek i komórek organizacyjnych, które mogą 
być przekształcone w oddzielne podmioty gospodarcze: zależne hierarchicznie (struktura dywizjo
nalna), zależne kapitałowo (struktura holdingowa), w pełni samodzielne. 
Nowoczesne zarządzanie powinno uwzględnić formę własnościowo-organizacyjną przedsiębior

stwa oraz jego rynkowe zachowania. Powinno określać bieżące warunki, w jakich przychodzi przed
siębiorstwu w konkretnym okresie funkcjonować. 

2. SYSTEMOWY MODEL DOSKONALENIA PRZEDSIĘBIORSTW A XXI WIEKU 

Zmiana jest warunkiem restrukturyzacji przedsiębiorstwa realizowanej przez cztery podstawowe 
cele [14]: 

wprowadzenie przedsiębiorstwa na tor rozwoju zbliżony do kierunku zmian zachodzących 
w otoczeniu poprzez przekształcenia własnościowe; 

- wyposażenie przedsiębiorstwa w mechanizmy pozwalające utrzymać się na tym torze, czyli tak 
ukształtować organizację, aby była elastyczna w działaniu, a ewentualne odchylenia mogły być 
korygowane za pomocą zmian stopniowych; 

- wprowadzenie nowych lub modernizacje wytwarzanych produktów; 
- zastosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii. 

Jednym z podejść modelowania przyszłości przedsiębiorstwa jest zaprezentowany na rysunkach 
l i 2 systemowy model doskonalenia firmy XXI wieku bazujący na identyfikacji etapów doskona
lenia firmy oraz wskazaniu metod zarządzania znajdujących zastosowanie w wyróżnionych etapach. 
Przedstawiony model jest próbą pokazania najbardziej naturalnego i bezpiecznego sposobu dosko
nalenia przedsiębiorstwa. Poszczególne fazy tego rozwoju są tu wyznaczone wdrażaniem kolej
nych systemów lub narzędzi i technik zarządzania. 

Do kluczowych w tym zakresie zalicza się [15]: 
- Total Quality Management (TQM)- czyli kompleksowe zarządzanie jakością. 

- Business Process Reengineering (BPR)- czyli restrukturyzacja procesów biznesowych. 
- Management Resource Planning (MRP II)- zintegrowany system zarządzania zasobami. 
- Enterprise Resource Planning (ERP) -wysoko zintegrowany system zarządzania zasobami. 

Leaming Organization (LO)- organizacja inteligentna lub organizacja ucząca się. 
Fazy tego modelu mogą w praktyce na siebie zachodzić i częściowo się przenikać. Proces docho

dzenia do najwyższego poziomu doskonałości firmy (przedsiębiorstwa) XXI wieku może się w za
sadzie odbywać tylko w sposób ewolucyjny, w drodze sekwencyjnego wdrażania systemowych roz
wiązań omówionych poniżej . 

W przeciwieństwie do zjawiska tzw. technology leaps możliwego w technologii komputerowej 
przeskakiwanie etapów w dziedzinie systemowych rozwiązań organizacji i zarządzania firmą może 
doprowadzić do poważnych porażek i takich patologii organizacyjnych jak "komputeryzacja bała
ganu". 

Przedstawione etapy systemowego rozwoju firmy mogą być używane do mierzenia stanu zaawan
sowania w doskonaleniu firmy. 
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Spośród innych technik i narzędzi nowoczesnego zarządzania, komplementarnych w relacji do 
wyżej wymienionych, zalicza się: 

zarządzanie projektem (Project Management); 
zarządzanie ryzykiem (Risk Management); 
techniki twórczego myślenia (Methods o f Creative and Critical Thinking); 
metody oceny nowych technologii pod względem zagrożeń i szans firmy (Technology Assess
ment Methods) [16]. 
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Wyszczególnione techniki i narzędzia nowoczesnego zarządzania mogą być wykorzystywane 
i włączane w procesy doskonalenia na każdym etapie. Im dalszy etap doskonalenia, tym większa 
jest szansa ich zastosowania. 

Powodzenie procesu restrukturyzacji będzie zależało od zastosowania metod, narzędzi, syste
mów wspomagających dokonywane zmiany w obszarach działalności przedsiębiorstw. Zastosowa
nie niektórych z nich jest warunkiem koniecznym, aby móc zrealizować zamierzone cele (por. ry
sunki l i 2). 

3. MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSZŁOŚCI OPARTEGO NA WIEDZY 

Współczesna złożoność systemu społeczno-gospodarczego tworzy kompleksowe warunki działania 
przedsiębiorstwa. Takie cechy systemu społeczno-gospodarczego, jak wysoka dynamika, nieciąg

łość, wzrost znaczenia wpływu uwarunkowa11 otoczenia konkurencyjnego oraz makrootoczenia po
wodują konieczność zdobywania wiedzy, w tym przetwarzania i wykorzystywania informacji w co
raz krótszym okresie czasu [17]. W tym kontekście kreowanie w ramach przedsiębiorstwa warun
ków dla rozwoju wiedzy można upatrywać jako jeden z czynników jego konkurencyjności, gdyż suk
ces przedsiębiorstwa wyraża się także poprzez umiejętność zarządzania kap itałem intelektualnym. 

W gospodarce opartej na wiedzy kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności jest 
nie tyle posiadanie własności zasobów produkcyjnych, ile możliwość dostępu i korzystania z nich [18]. 

Zarządzanie wiedzą, w którym jednym z priorytetów jest budowanie i wykorzystanie organiza
cyjnych banków danych i umiejętności, jakimi dysponuje każdy pracownik [ 19]. 

W rywalizacji z konkurentami istotnego znaczenia nabierają organizacje intelektualne [20], któ
re potrafią w szybki sposób tworzyć nowatorskie rozwiązania, będące odpowiedzią na zmiany wa
runków otoczenia determinowane przez system społeczno-gospodarczy . Atrybutem organizacji in
telektualnej jest w szczególności umiejętne zarządzanie wiedzą oraz zdolności w zakresie groma
dzenia kapitału intelektualnego. 

Wiedza znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach działalności przedsiębior

stwa, jednak jej główne zastosowanie odnaleźć można w sferze organizacji, technologii i pro
dukcji [21]. 

Na szczególną uwagę z punktu widzenia inicjowania organizacji inteligentnej w przedsiębior
stwie zasługują zasoby ludzkie oraz zasoby informacyjne, które powinny odgrywać istotną rolę 
w procesie gromadzenia współczesnej wiedzy oraz tworzenia warunków dlajej umiejętnego wyko
rzystania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

Budowa koncepcji w obszarze zasobów ludzkich służy także wyjaśnieniu wzajemnych związ

ków pomiędzy sposobami osiągania celów, prezentuje sposoby rozwiązywania problemów i komu
nikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Działania podejmowane w obszarze zasobów 
ludzkich, wsparte metodą projektu, służą również kreowaniu nowych grup pracowników - zespo
łów projektowych- inicjujących proces budowania kapitału intelektualnego, a także wprowadzają 
zmiany w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, determinując skuteczność zarządzania wiedzą. 

Zdaniem R. Borowieckiego [22] restrukturyzacja została współcześnie na trwale wpisana w roz
wój dzisiejszych przedsiębiorstw. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z konieczności ciągłego 
podnoszenia efektywności , a wymóg permanentnej restrukturyzacji jest naturalną konsekwencją in
formacyjnego paradygmatu działalności przedsiębiorstwa [23]. Paradygmat ten objawia się poprzez 
realizację celów restrukturyzacji znajdujących swoje odbicie w zwiększeniu konkurencyjności przed
siębiorstwa oraz poprawy jego, elastyczności w funkcjonowaniu, jak najlepszej integracji działań, 
kreowaniu nowoczesnej kultury organizacyjnej wraz z postawami innowacyjnymi [24]. 

Model przedsiębiorstwa przyszłości powinien odpowiadać na współczesne wyzwania globali
zacyjne, umożliwiając formułowanie strategii globalnej oraz strategii funkcjonalnych (w wyróżnio
nych obszarach) wraz z rozwiązaniami biorącymi pod uwagę zmieniające się warunki gospodaro-
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wania. Nowy model powinien być instrumentem służącym ciągłemu doskonaleniu przedsiębior
stwa, w tym poprzez elastyczny dobór obszarów funkcjonalnych podlegających ciągłym zmianom 
wraz z systemami wsparcia zarządzania. Istotną rolę odgrywa tu obszar zasobów informacyjnych, 
którego skuteczne wykorzystanie sprzyja odczytywaniu szans i zagrożeń, implementacji metodyki 
zarządzania strategicznego, wprowadzając elementy pracy menedżerów z informacjami - stanowią

cymi jeden z zasadniczych warunków powodzenia realizacji misji, celów przedsiębiorstwa, a także 
tworzącymi znaczący element jego zasobów niematerialnych. 

Znaczenie obszaru zasobów informacyjnych, stanowiących jeden z elementów modelu przedsię
biorstwa przyszłości w procesie tworzenia organizacji inteligentnej zostało także zauważone przez 
W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, według których wdrożenie do praktyki gospodarczej przedsię
biorstw inteligentnych wymaga rozwinięcia w systemach organizacji i zarządzania komunikacji ba
zującej na sieciach informatycznych typu LAN (Local Area Network), terminalach inteligentnych 
tworzących Internet oraz korzystających z innych banków informacji [25]. W powyższym ujęciu 
model przedsiębiorstwa przyszłości wpisuje się w początkowy etap tworzenia organizacji inteligent
nej wedh1g podejścia zasobowego (resource-based view) [26], znanego z zarządzania strategiczne
go, według którego wiedza zawarta w kluczowych umiejętnościach może zapewnić trwałą przewa
gę konkurencyjną. 

Szczególnie istotnego znaczenia dla tworzenia podstaw organizacji intelektualnej, z punktu wi
dzenia zmian, nabiera przeorientowanie przedsiębiorstwa na działania o charakterze zadaniowym 
(metoda projektu) wzbogacone dywersyfikacją sztywnych struktur organizacyjnych oraz możliwo
ściami w zakresie wzrostu elastyczności zatrudnienia dostosowanego do potrzeb rynku pracy. 

ZAKOŃCZENIE 

Model przedsiębiorstwa XXI wieku wzmocniony systemowymi etapami doskonalenia pozwala zbu
dować model przedsiębiorstwa przyszłości zdolnego do reagowania w każdej chwili na zmiany za
chodzące w otoczeniu. 

Skuteczność realizacji koncepcji budowy przedsiębiorstwa przyszłości zależy od dokonania 
zmian w jego kluczowych funkcjonalnych obszarach działalności. 

Strategicznym działaniem przedsiębiorstwa powinno być dążenie do pozbawienia konkurencji 
poprzez zaoferowanie klientom innej wartości. Sukces zależy od umiejętności unikania konkuren
cji poprzez podwyższanie swojej wartości, a nie walce przeciwko niej. W przedsiębiorstwie przy
szłości tworzenie innowacji wartości stanie się podstawą każdej strategii i jedynym czynnikiem 
gwarantującym jego rozwój. 

Przedsiębiorstwo przyszłości chcąc sprostać wymaganiom globalnego rynku cechować będzie 
proces ciągłych zmian organizacyjnych. Zespoły ludzkie będą rozwiązywać problemy o charakterze 
tymczasowym, gdyż uruchamianie nowych projektów, przedsięwzięć i procesów wymagających in
nego podejścia do procesu zarządzania stanie się regułą. 
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Model of21 st Century Company's Improvement 

The article presents its author's opinions on modern companies. Changes occurring in the world 
economy force us to prepare a model of company, a company which is to be effective, flexible, and 
able to implement constant changes to improve the company's competitiveness. The process must 
be accompanied by in-depth diagnosis of key areas of the company's activities: marketing and sa
les; humane; materia!; production; financial; informational; organizational. The article indicated key 
areas o f activities w hi ch may constitute the bas i s o f creating a future organizational model o f the 
company. The author emphasizes the fact that changes in areas ofactivity contribute to establishing 
conditions w hi ch favour build.ing inteltigent organization related to the process o f utilizing know
ledge in those areas. The process o f improving activities o f particular areas m ust altow for changes 
in the processof company's activities which may occur in some period oftime, and thus they should 
be offlexible nature. 

674 



Szkola Eksploatacji Podziemnej 2008, Materialy Konferencyjne 

Zasoby ludzkie w procesie zmian w przedsiębiorstwie 

Mariola Dźwigoł 
Górnośląska W:vższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha K01jantego. Katowice 

STRESZCZENIE: We współczesnych koncepcjach dotyczących zmian organizacyjnych szczegól
ne znaczenie przypisuje się zespołom kierowniczym. Ich zadaniem ma być nie tyle zaprojektowanie 
zmiany, co umiejętne kierowanie procesem jej wprowadzania z uwzględnieniem rozwoju na róż

nych szczeblach organizacji, zaangażowania pracowników w projektowanie i wdrażanie zmian i ak
tywnego oddziaływania na kulturę organizacyjną. Ze względu na znaczenie kadry kierowniczej 
w tego typu procesach, aktualny staje się problem tworzenia oraz przygotowania zespołów kierują
cych wprowadzaniem zmian. W artykule autorka przedstawia istotność obszaru zasobów ludzkich 
w procesie zmian oraz wpływu zarządzania zasobami ludzkimi na proces zmian zachodzących 
w przedsiębiorstwie. Podkreśla znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi jako istotny czynnik 
w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności jego funkcjono
wania. Zaprezentowano główne zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w procesie funk
cjonowania przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem rozważań jest charakterystyka wpływu zmian zacho
dzących w przedsiębiorstwie na kapitał ludzki. W opracowaniu została wykorzystana metoda "LI
DER" zastosowana w celu badania uwarunkowań procesu zmian w przedsiębiorstwie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Organizacja inteligentna, delegowanie uprawnień, controlling personalny 

WSTĘP 

Strategia organizacji i jej cele są realizowane przez ludzi. To oni tworzą przedsiębiorstwo i uczest
niczą w jego życiu. Od tego kim są i jak działają zależy sukces przedsiębiorstwa. Pracownicy rea
lizując strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów bądź też stanowić element og
raniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój . Zatem to pracownicy są zdolni do do
konywania zmian, gdyż potrafią znajdować rozwiązania przez wybieganie do przodu i zmienianie 
granic problemów. 

W przeciwieństwie do innych rodzajów zasobów to właśnie ludzie uczestniczą aktywnie lub 
pasywnie w funkcjonowan iu organizacj i, przyczyniając się w mniejszym lub większym stopniu do 
jej sprawności. Szczególne znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi wynika z tego, iż pracownicy 
wraz z ich kompetencjami, doświadczeniem i motywacją do pracy określają sposób wykorzystania 
pozostałych zasobów przedsiębiorstwa. 

Wymiar ludzki jest podstawowym wymiarem zmian organizacyjnych, ponieważ to właśnie lu
dzie w przedsiębiorstwie poprzez swoje zachowania determinują zmiany, jakim musi ulec przedsię
biorstwo, i korzyści, jakie wynikną z tych zmian. Pracownicy muszą rozumieć zmiany i wykazy
wać chęci w kierunku ich wprowadzenia, ponieważ powodzenie realizacji tych zmian zależało bę
dzie od zaangażowania pracowników. 

Wdrożenie zmiany w przedsiębiorstwie i jej akceptacja przez pracowników musi być poprze
dzona dogłębną diagnozą, przygotowaniem programu wprowadzania zmian i wsparciem kadry me
nedżerskiej. 
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Dlatego szczególnie ważną częścią procesu zarządzania zasobami ludzkimi jest kierowanie pro
cesem adaptacji pracowników do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i nowych 
warunków rynku pracy. Od pracodawców wymaga się antycypacyjnego postępowania uprzedzają
cego przyszłe warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa, wprowadzania nowoczesnych metod za
rządzania adekwatnych do zmian zachodzących w otoczeniu. 

Celem opracowania jest pokazanie istotności zasobów ludzkich w procesie zmian zachodzą
cych w przedsiębiorstwie na podstawie metody "LIDER". 

l . ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROCESIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW A 

Funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu sprawiło, że uniknięcie zmian stało 
się niemożliwe. Przedsiębiorstwa mogą wywoływać zmiany lub się im poddawać, ale nie zmienia 
to faktu, że sprostanie rzeczywistości gospodarczej staje się możliwe dzięki dokonywaniu nieus
tannych zmian. 

Według Józefa Penca zmiany w przedsiębiorstwie są konieczne, gdyż żaden wybór, żadna Kon
cepcja, a nawet strategia nie jest czymś do końca zamkniętym i doskonałym. Wszystko wymaga mo
dyfikacji, zmiany, udoskonalenia. Toteż każde przedsiębiorstwo, które chce być organizacją przed
siębiorczą, musi się otwierać na zmiany, a nawet tych zmian poszukiwać i traktować je jako okazje, 
a nie zagrożenia [1]. 

W warunkach gospodarki rynkowej zmiany stają się tak powszechne i ważne, że trzeba nimi za
rządzać, a.by można było je dobrze spożytkować w procesie doskonalenia funkcjonowania przed
siębiorstwa. Co więcej, poszukiwanie zmian i traktowanie ich jako szans dla podejmowania nowej 
działalności staje się nieodłączną właściwością współczesnego przedsiębiorcy. 

Zmiany w przedsiębiorstwie mogą pojawiać się jako reakcja na wydarzenia nieoczekiwane, 
zmiany planowane natomiast planuje się z dużym wyprzedzeniem. Zmiany planowane przygoto
wuje się i wprowadza w sposób uporządkowany i w zgodzie z przygotowanym harmonogramem. 

Jednym z czynników, wanmkujących powodzenie zmiany jest skuteczne zarządzanie procesem 
jej przygotowania i wprowadzenia w życie. Przez zarządzanie procesem zmiany rozumie się zespół 
logicznie ze sobą powiązanych czynności ukierunkowanych na realizację założonych celów. Pro
ces ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zmian o dużym zakresie i głębokości, obejmują
cych całe przedsiębiorstwo lub jego ważne obszary. Takie zmiany muszą być przygotowane i rea
lizowane etapowo [2]. 

Żeby móc skutecznie wdrożyć zmiany, należy przygotować plan, zespoły, warunki organizacyj
ne i techniczne procesu zmian (rys. 1). 

WDROŻENIE 

KONTROLA I ANALIZA 

Rys. l. Koncepcja wdrażania zmiany [5] 
Figure l. Concept of change implementation [S] 
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Zarządzanie zmianami jest najistotniejszą umiejętnością menedżera . Lista niezbędnych kwalifi
kacji dzisiejszej kadry kierowniczej wciąż się wydłuża. Odnosi się to zarówno do kulturowego 
i psychologicznego potencjału menedżera, jak i do jego podejścia do kwestii zmian. Najczęściej ja
ko podstawowe cechy kierownika wyróżnia się: innowacyjność , przedsiębiorczość, analityczny 
umysł, zdolności kierownicze, umiejętność zachowania spokoju w krytycznej sytuacji oraz umie
jętność budowania elastycznego modelu pracy poprzez tworzenie "słuchającego go otoczenia" [3]. 
Zdolność dostosowania się do dynamicznie zachodzących zmian stała się więc czynnikiem decy
dującym nie tylko o pozycji przedsiębiorstwa, ale również o jego istnieniu. Błyskawiczne zmiany 
technologiczne, globalizacja rynków, bardzo silna konkurencja, doprowadziły do sytuacji, kiedy 
ciągłość zmian jest jedynym niezmiennym czynnikiem. 

Wprowadzając zmiany przedsiębiorstwo podejmuje walkę o przetrwanie bądź utrzymanie czy 
też poprawienie swojej pozycji strategicznej na rynku. Źródłem większości zmian są naciski zew
nętrzne, które inspirują bądź zmuszają do wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie. 

Wprowadzanie zmian jest dzisiaj konieczne właśnie ze względu na przesunięcia w czasie i we 
wzajemnych stosunkach występujących w całym świecie organizacji . Wyrafinowana technika in
formacyjna w połączeniu z narastającą globalizacją organizacji oznacza, że kierownicy bardziej niż 
kiedykolwiek przedtem są zasypywani nowymi pomysłami , nowymi wyrobami i nowymi wyzwa
niami. Aby sobie poradzić z takim wzrostem ilości informacji przy coraz mniejszej ilości czasu 
przeznaczonego na podejmowanie decyzji, kierownicy muszą rozwinąć swoje umiejętności kiero
wania zmianą [4]. 

2. ZMIANY ZACHODZĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
I ICH WPŁ YW NA KAPITAŁ LUDZKI 

W całym procesie wprowadzania zmian organizacyjnych na podkreślenie zasługuje fakt, i ż celem 
zmian jest przekształcenie wzorców zachowań i systemów wartości pracowników. Cel ten uświa

damia, że wszelkie zmiany w organizacjach dotyczą ostatecznie ludzi i następują poprzez zmianę 
ich działania i ich zachowań. Stąd kluczowym problemem zarządzania zmianami jest problem za
rządzania ludźmi . 

Kapitał ludzki to wiedza, możliwości i umiejętności jednostek mające wartość ekonomiczną dla 
organizacji. Kapitałem ludzkim są więc ludzie potrafiący ze sobą współpracować- ludzie trwale 
związani z przedsiębiorstwem i jego misją, realizujący jego cele. 

Warto zauważyć, iż zmianom organizacyjnym nadawać trzeba funkcjonalny charakter, aby za
pewnić realizację celów przedsiębiorstwa i wywołać u pracowników poczucie ich przydatności oraz 
podmiotowości w procesie decyzyjnym. 

Wobec powyższego należy podkreślić, że zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie wymaga 
określonych umiejętności i kompetencji z dziedziny zarządzania. Wymaga takich cech menedżera, 
dzięki którym będzie mógł łagodzić emocje i zachowania pracowników w czasie wprowadzania 
zmian. 

Rola menedżera w procesie zmian jest szczególna a efektywność i sprawność przedsiębiorstwa 
zależy w dużym stopniu od tego, czy menedżer w porę dostrzeże konieczność zmiany, prawidłowo 
ocenijej zakres i głębokość, a także sposób w jaki zmiany powinny być zaprojektowane i wdrożone. 

Zarządzanie zmianami jest więc najistotniejszą umiejętnośc ią menedżera, który musi być przy
gotowany do zakwestionowania stanu istniejącego. Liderzy zmian czyli ludzie przyjmujący odpo
wiedzialność za kierowanie procesem zmian muszą skierować wszystkie przedsięwzięcia na usu
nięcie barier w ożywianiu, eksperymentowaniu, restrukturyzacji kluczowych dziedzin działalności, 
wskazywaniu pracownikom nowych możliwości oraz budowaniu organizacji inteligentnej. 

Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują, że współczesne przedsiębiorstwa stają wobec no
wych wyzwań i niepewności . Przedsiębiorstwa te zmuszone są do wprowadzenia nowych rozwią-
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zań we wszystkich sferach działalności. Aby dostosować się do zmian zewnętrznych, muszą wpro
wadzać różne zmiany i innowacje, burzyć istniejący ład i porządek, a wprowadzać nowy, pozwala
jący przedsiębiorstwu lepiej realizować swoje cele. 

Przekształcenia przedsiębiorstwa w kierunku budowy organizacji inteligentnej (opartej na wie
dzy) stanowią najbardziej współczesny etap procesu doskonalenia organizacji. 

Metody 

Systemy 

Controlling personalny 

Organizacja 
ucząca się 

Rys, 2. Model budowy organizacji inteligentnej. Źródło: Opracowanie własne 
Figure 2. Model o f intelligent organization. Source: Own study 

Konstrukcja modelu budowy organizacji inteligentnej (rys. 2) przygotowuje przedsiębiorstwo 
do przekształceń w kierunku tworzenia organizacji opartej na wiedzy głównie poprzez likwidację 
barier w rozwoju pracowników i zapewnienie odpowiednich zasobów informacyjnych w przedsię
biorstwie. 

Ksztahowanie modelu organizacji inteligentnej wspartego na podstawowych funkcjach , meto
dach i systemach zarządzania wyzwalane jest przez współczesną rzeczywistość organizacyjną. Pla
nowanie, czyli ustalanie celów, prognozowanie, doradztwo, informowanie i kontrola w obrębie funk
cji personalnej to zadania controllingu personalnego, który pełni funkcję informacyjną, sterującą, 
inspiratorską i profilaktyczną. Jako system "wczesnego ostrzegania" stosowany jest do identyfiko
wania na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy tych zjawisk, które mogą dotyczyć wszystkich 
elementów strategii personalnych. 

Programy zmian wymagają szerokiego udziału załogi już na etapie projektowania zmian i ich 
praktycznej realizacji. Dlatego czynnik ludzki jest priorytetem w procesie zmian, szczególnie jeśli 
chodzi o przewidywanie rezultatu ich wpływu na pracowników. 

Trudno jest spowodować, aby pracownicy od zaraz zagłosowali za przeprowadzeniem w przed
siębiorstwie daleko idącej transformacji. Nawet najlepsze pomysły, absolutnie niezbędne rozwiąza
nia spotykają się z odrzuceniem tylko dlatego, że są nowe. 

Każda zmiana narusza istniejący stan równowagi społecznej w przedsiębiorstwie oraz ukształ
towane i utrwalone nawyki oraz zasady. Wymusza na pracownikach zmianę mentalności, określone 
zachowania na rzecz jej przyjęcia i wdrożenia. Pracownik odbiera sytuację wprowadzenia zmian 
jako zagrożenie dla siebie i reaguje negatywnie na zmiany. Przyjmuje postawę obronną i buduje 
w sobie blokadę emocjonalną zwaną oporem wobec zmian . 

Ważne jest w tym momencie znalezienie źródeł oporu pracowników wobec zmian, który jest na
turalną reakcją ludzi przy naruszeniu status quo. 

Wobec tego menedżer musi podjąć kroki niezbędne do skutecznego wprowadzenia zmiany, a tak
że stosować metody postępowania z oporami wobec zmian takie jak szkolenie i komunikowanie 
się, uczestnictwo i zaangażowanie, wsparcie, negocjacje i inne sposoby przezwyciężania blokad 
emocjonalnych pracowników wobec zmian. 
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W trakcie całego procesu zmian w przedsiębiorstwie powinien istnieć również intensywny sys
tem komunikowania się. Komunikacja umożliwia przekazywanie informacji o przebiegu zmian, jak 
również powstawanie nowych pomysłów, które przyspieszają ten proces. Mobilizuje ludzi do uczest
nictwa, pozwala likwidować lub ograniczać opory, a więc urzeczywistniać wizję zmian. 

Komunikowanie się z każdym uczestnikiem procesu zmian jest działaniem koniecznym, które 
ma na celu pomoc pracownikowi w procesie zachodzących w jego przedsiębiorstwie zmian, dlate
go udoskonalenia i korzyści przynoszone przez zmiany powinny być podawane pracownikom do 
wiadomości w miarę ich ujawniania się. 

Praca w przedsiębiorstwie, w którym zmiany stanowiąjego integralną część pozwala na stwier
dzenie, iż każda zmiana opracowana w organizacji, lecz wcześniej nie zakomunikowana pracow
nikom sprawia, że cały proces zmian jest dla pracowników bardzo trudny i uciążliwy . Dobra ko
munikacja na temat procesu zmian powinna być zaplanowana z wyprzedzeniem. Pracownicy odpo
wiednio dobrze poinformowani na temat zmian mających dotyczyć ich osobiście, zespołów, w któ
rych pracują lub przedsiębiorstwa jako całości, będą bardziej skłonni do ich zaakceptowania. 

Sedno procesu zmian obejmuje gruntowne i dalekosiężne działania, które wpływają bezpośred
nio na zdolność organizacji do przetrwania i rozkwitu w takiej gospodarce i na takim rynku, na któ
rym zmiany sąjedynym stałym elementem działania łatwym do przewidzenia. 

W tak dynamicznym otoczeniu liderzy przedsiębiorstw odchodzą od tradycyjnego modelu za
rządzania przez kierowników odpowiedzialnych za pracę swojego działu na rzecz elastycznych przy
wódców zespołów- liderów, mogących godnie ich zastąpić. Delegowanie uprawnień, dzielenie się 
władzą z członkami załogi- to zadania dzisiejszych menedżerów. 

Zwiększenie odpowiedzialności każdej jednostki, jej samodzielności i uczestnictwa w procesach 
przekształceń jest odpowiedzią na rosnącą złożoność warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Pracownicy nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w dokonywaniu zmian bez stopniowego za
angażowania się w nie, sprawdzania i wartościowania. Zarządzając zmianą trzeba więc mieć na 
uwadze realia wciągania pracowników w przeprowadzane zmiany. Jednym ze sposobów wciągania 
pracowników w przeprowadzane zmiany jest przekazanie im odpowiedniej władzy na ich stanowis
ku pracy. Pracownicy podejmują kluczowe decyzje operacyjne, bezpośrednio wpływające na ich 
pracę. Wykonują czynności, które do niedawna były uważane wyłącznie za domenę kierownika. 

Delegowanie uprawnień prowadzi do zwiększenia aktywności pracowników i poziomu ich za
angażowania organizacyjnego, co ma miejsce w sytuacj i, kiedy ludzie czują się współtwórcami pew
nych rozstrzygnięć . Skłania pracowników do przyjmowania odpowiedzialności i do samodzielnego 
myślenia. Przyczynia s ię nie tylko do ich doskonalenia, ale zwiększa też ich wiarę w siebie oraz 
skłonność do przejmowania inicjatywy. 

Delegowanie uprawnień przezwycięża poczucie bierności u pracowników niższych szczebli, 
zwiększając ich zaangażowanie w pracę. Czują się oni bowiem wyróżnieni tym, że doceniono ich 
kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. W tym przypadku pracownicy przystosowują się szyb
ciej do zmian, stawiająmniejszy opór i łatwiej utrzymują wysoki poziom sprawności działania. 

Podsumowując należy przyjąć, że aby proces zmian zakończył się sukcesem należy : 

- rozpoznać potrzebę i rodzaj zmiany; 
- zaplanować a następnie wdrożyć zmianę; 

przekonać i zaangażować do zmiany; 
podtrzymać tempo i kierunek zmiany. 

3. BADANIEUWARUNKOWAŃ PROCESU ZMIAN W OBSZARZE 
KAPITAŁU LUDZKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY "LIDER" 

Metoda "LIDER" (rys. 3) obejmuje 3 etapy i została wykorzystana dla celów badania uwarun
kowań procesu zmian w przedsiębiorstwie. 
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Badaniom I i III etapu poddano liderów zmian w jednym z przedsiębiorstw. 
Należeli do nich członkowie zarządu przedsiębiorstwa oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni 

w nim zatrudnieni. 
W pierwszym etapie "LIDER" wykorzystuje się metodykę badań ankietowych, z czego ankieta 

I miała na celu określenie istotności znaczenia zasobów ludzkich w procesie zmian w przedsiębiors
twie, natomiast ankieta II badała skłonność liderów do przeprowadzania zmian. Celem I etapu me
tody "LIDER" była ocena gotowości do przeprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie. 

Etap 
I 

BADANIA 
ANKIETOWE 

LIDERÓW 
ZMIAN 

ANKIETA l 

ANKIETA l! 

ZNACZENIE ZASOBÓW 
LUDZKICH W PROCESIE 

ZMIAN 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

SKŁONNOŚĆ LIDERÓW 
DO PRZEPROWADZANIA 

ZMIAN 

OCENA 
GOTOWOŚCI 

DO PRZEPRO W A
DZENIA ZMIAN 
W PRZEDSIĘ
BIORSTWIE 

Rys. 3. Schemat metody "LIDER". Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] 
Figure 3. The diagram ofthe "LEADER" Method. Source: Own studyon the base of[S] 
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W wyniku badań można stwierdzić, że zasoby ludzkie stanowią istotny czynnik w procesie zmian 
zachodzących w przedsiębiorstwie. Rezultat ten świadczy o postrzeganym wpływie zasobów ludz
kich na proces zmian oraz uświadamia fakt, iż obszar ten ma bezpośredni wpływ na cały proces 
zmian w przedsiębiorstwie. 

Weryfikacja ankiety II pozwoliła z kolei na stwierdzenie, iż większość badanych liderów zmian 
deklaruje swoją gotowość do przeprowadzenia zmian, będąc jednocześnie przekonanym o swoich 
kompetencjach i zdolnościach, które pozwolą im inicjować i przeprowadzać tego rodzaju zmiany. 

Drugi etap badań wykorzystuje metodę grupowej oceny ekspertów. 
W metodzie wzięli udział eksperci, którymi byli wykładowcy i praktycy zarządzania, czyli oso

by pełniące funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach. 
Celem tej metody było wskazanie czynników w obszarze zasobów ludzkich szczególnie waż

nych w procesie zmian w przedsiębiorstwie. 
Zastosowana metoda grupowej oceny ekspe1tów pozwoliła wyselekcjonować czynniki z obsza

ru zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, których znaczenie w procesie realizacji procesu zmian jest 
większe od pozostałych, co pozwala traktować je jako najbardziej istotne w procesie zmian w przed
siębiorstwie. 

Do czynników spełniających to kryterium eksperci zaliczyli: 
- Struktura zatrudnienia. 
- Organizacja pracy. 
- System motywacyjny. 
- System szkoleń- rozwój pracowników. 

Polityka informacyjna - komunikacja. 
Trzecią zastosowaną metodą badawczą była metoda scenariuszy, polegająca na opracowaniu 

opisu różnych wersji scenariusza realizacji procesu zmian w przedsiębiorstwie. Jej celem była iden
tyfikacja zasięgu procesu zmian według liderów zmian. 

Metodę scenariuszy zastosowano w celu potwierdzenia wniosków przedstawionych na podsta
wie wyników ankiet oraz zastosowanej grupowej oceny ekspertów. 

Scenariusz uznany przez liderów zmian jako najbardziej realny zawierał czynniki, które wedh1g 
grupowej oceny ekspertów mają istotne znaczenie w procesie zmian w przedsiębiorstwie. 

Zastosowana metoda badawcza "LIDER" pozwala na stwierdzenie, iż wdrożenie procesu zmian 
w przedsiębiorstwie zależy od skłonności i zdolności liderów zmian do jego realizacji oraz że zaso
by ludzkie są obszarem przedsiębiorstwa odgrywającym główną rolę w procesie realizacji zmian 
w przedsiębiorstwie. 

ZAKOŃCZENIE 

Celem organizacji zasobów ludzkich w ramach procesu wprowadzania zmian powinno być prowa
dzenie strategii personalnej dla kadry kierowniczej, zapewniającej sprawną i skuteczną realizację 
celów wyznaczonych przez zarząd. Zostanie to osiągnięte poprzez określenie zasad i zbudowanie 
procedur postępowania oraz opracowanie sposobów rozpoznawania i rozwoju potencjału ludzkiego. 

W obliczu zmian organizacyjnych, silnej konkurencji przedsiębiorstw konieczne jest zaangażo
wanie ludzi w proces tych zmian, a jednym z czynników powodzenia prowadzonych procesów po
winna być wszechstronna edukacja pracowników. Szkolenia powinny być adresowane do wszyst
kich pracowników, w tym do kadry menedżerskiej, kierowniczej oraz pracowników na stanowis
kach specjalistów. 

Podsumowując należy podkreślić, iż zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczową umiejętnoś
cią w przedsiębiorstwach nastawionych na stałe ulepszanie poprzez jak najlepsze wykorzystywanie 
potencjału pracowników z równoczesnym dbaniem o ich rozwój. Świat wkracza bowiem w nową 
generację zarządzania, która ma zwracać szczególną uwagę na kapitał ludzki jako podstawowy czyn
nik kreowania konkurencyjnej siły przedsiębiorstwa. 
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Human Resources in the Process o f Changes in a Company 

In modem concepts relating to changes within organisation special emphasis is put on the impor
tance o f management team. The task o f this team i s not to design the change but rather to manage 
the process effectively while the change is being introduced, taking into account development of 
employees on all corporate levels, their involvement in designing the changes and implementation, 
as we li as their active eontribulion to corporate culture. S ince the role o f the management team in 
such processes is vital, the problem o f setting up and training teams responsible for change mana
gement is quite topicaL The author ofthe artide addresses the issue ofhow important human resour
ces are in the process o f changes. The author also presents how human resources management may 
influence changes within organisation. The management of human resources i s described as a signifi
cant factor in the processof changes whose objective is to improve the effectiveness of a company. 
The article deals with main issues referring to change management in the process of running the 
company. The work is complemented by a description ofthe effect changes within company have 
on human assets. The author used the "LEADER" Method to analyse conditioning ofthe process 
o f changes within organisation. 
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Program motywowania jako podstawa systemu zarządzania 
kontaktami klientami z sektora energetyki zawodowej 
przez wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze 

Paweł Bogacz 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, AGH, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono konstrukcję metody służącej budowie systemu 
motywowania klientów przedsiębiorstw górniczych, stanowionych przez elektrownie i elektro
ciepłownie zawodowe. Metoda ta może stać się zdaniem autora fundamentem budowy strategii 
marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej w Polsce. W budowie 
metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego a proces analityczny oparto na analizie eksperc
kiej. Prezentację proponowanej metody uzupełniono przykładem obliczeniowym, w oparciu o bada
nia przeprowadzone w grupie menadżerów wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, odpo
wiadających za kontakty marketingowe i handlowe z firmami sektora energetyki zawodowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: marketing, zarządzanie z kontaktami z klientami, system motywowania, 
analiza ekspercka, elektrownia, elektrociepłownia, wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze 

l. WPROW ADZENIE 

Zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie rozwiązatl. po
zwalających na bieżące monitorowanie sytuacji w mikro- i w makrootoczeniu, dających możliwość 
nie obarczonych dużym ryzykiem działań z zakresu przewidywania ich rynkowej przyszłości . Pra
ce te pozwalają w dalszej konsekwencji na miarodajne planowanie działal't firm w najbliższych 
latach. Ich końcowym rezultatem jest przygotowanie efektywnej strategii marketingowej, która 
kierując się zasadą planowania w układzie marketingu-mix zbiera założenia oddziaływania firmy 
na rynek. 

Branżą, w której od niedawna zauważa się potrzebę prowadzenia działań w tym zakresie jest 
także górnictwo węgla kamiennego. Od kilku lat poszukuje się w niej rozwiązań , które pozwolą 
odpowiednio monitorować rynek odbiorców oraz poprzez zestaw narzędzi handlowych i marketin
gowych, z uwzględnieniem potrzeb firmy górniczej, motywować najlepszych spośród nich. 

W niniejszym referacie przedstawiono propozycję systemu motywowania klientów kopalń wę
gla kamiennego, który oparto na wynikach autorskich badań marketingowych w sektorze energety
ki zawodowej a także analiz eksperckich w fitmach górniczych. 

2. MARKETING RELACYJNY JAKO PODSTA WABUDO W ANIA RELACJI Z KLIENTEM 

Punktem wyjścia do budowy programu różnicowania narzędzi handlowych wykorzystywanych 
przez wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze stała się koncepcja marketingu relacyjnego, 
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za której twórcę uważa się Gronroos'a [l). Do współczesnej formuły rozwinął ją Cheverton [2]. 
Ten drugi uznał ten typ marketingu za "zyskowną budowę, utrzymywanie i rozwijanie relacji 
z konsumentami oraz innymi partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron poprzez wy
mianę 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 rys. l. 

Dla toku procesu marketingu relacyjnego podstawowym zespołem zadań jest wykonywanie 
powtarzalnych badań rynkowych. Jednym z najważniejszych jest segmentacja rynku. Ph. Kotler [3) 
nazywa nią"( ... ) podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych 
produktów i/lub odrębnego marketingu-mix, więc zintegrowanego oddziaływania ceną, promocją 
oraz dystrybucją". Specyficznym jej przykładem w rynku B2B jest segmentacja operacyjna, która 
zdaniem McDonalda i Dunbara [4] ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Jakie typy 
przedsiębiorstw obsługiwać i jak różnicować warunki handlowe dla poszczególnych firm? Ważnym 
dla jej toku jest fakt ciągłego prowadzenia tego procesu, co wymuszone jest opisywaną powyżej 
zmiennością otoczenia firmy. 

Zbadaj rynek i odkryj klienta 
(ilość, rodzaj , potrzeby, atrakcyjność dla firmy) 

n 
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 ofrelationship marketing 

Autor postanowił przenieść ideę segmentacji operacyjnej do określenia atrakcyjności rynkowej 
firm z sektora energetyki zawodowej, będących klientami kopalń węgla kamiennego. Przez atrak
cyjność tą uznał on za Kotlerem [5] "zestaw cech opisujący wieJokryterialnie klienta pod kątem 
oceny jego potencjału rynkowego i możliwych do uzyskania obrotów". 

W oparciu o wyniki przeprowadzonej segmentacji operacyjnej w układzie atrakcyjności ryn
kowej poszczególnych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, przedstawione w pracy [6], 
w kolejnych rozdziałach autor przedstawił metodologię i wyniki prac dotyczących propozycji pro
gramu motywowania (stanowiącego jedną z najważniejszych części strategii marketingowej) tej 
grupy klientów przez wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze. 

Pojęcie strategia marketingowa jest powszechnie wykorzystywane oraz wielokrotnie definiowa
ne przez ekspertów z dziedziny planowania marketingowego i zarządzania strategicznego. W związ
ku z powyższym wystarczającym jest przytoczenie dwóch definicji najlepiej oddających zakres 
przedmiotowy tegoż pojęcia . Kotler [5] nazywa strategią marketingową "Wybór celów, rodzajów 
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polityki czy reguł, które nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznacza
ją kombinację i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków 
otoczenia i konkurencji)". Trocki [7] rozumie natomiast strategię marketingowąjako "Strategię 
funkcjonalną, określającą w horyzoncie strategicznym pożądany stan działalności rynkowej przed
siębiorstwa i drogi oraz środki osiągnięcia tego stanu". 

Zadaniem powyższej strategii jest zaplanowanie działań w sferze marketingowej firmy, która 
stanowi zdaniem Gierszewskiej i Romanowskiej [8] jeden z pięciu podstawowych obszarów przed
siębiorstwa, dla których powinno przygotowywać się plany strategiczne. 

Strukturę strategii marketingowej przedstawiono schematycznie na tysunku 2. 

Informacje ogólne 

l Kierunki strategiczne dz i ałalnośc i rynkowej przedsiębiorstwa 

• l Wyniki badań rynku l 
i 

l Plany marketingu-mix l 

• • • 
Plany rozwoju Plany kształtowania Plany kształtowania 
produktowego dystrybucji cen 

l l l • l Konsol idacja działalności rynkowej przedsiębiorstwa 

• l Organizacja działalności rynkowej przedsiębiorstwa 

Rys. 2. Struktura strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 
Figure 2. Marketing strategy structure. 

l 

• 
Plany oddziaływania 

informacyjnego 

J 

W ramach zapisów strategii marketingowej najbardziej interesującą dla autora stała się jej część 
dotycząca planów marketingu-mix, a dokładnie planu kształtowania cen. 
W skład planu kształtowania cen wchodzą między innymi systemy [9] : 

kształtowania cen podstawowych, 
różnicowania cen podstawowych, 
rabatowania, 
kredytowania kupieckiego, 
warunków dostaw, 
terminów płatności. 
Wydzielany tradycyjnie i przedstawiony powyżej plany różnicowania wanmków handlowych 

wiąże się bezpośrednio z określeniem narzędzi polityki handlowej, służących wyznaczeniu przez 
przedsiębiorstwo zasad sprzedaży swoich produktów klientom. Pozwala więc na różnicowanie 
oferty cenowej i promocyjnej wśród różnych odbiorców, w związku z ich atrakcyjnością rynkową 
dla firmy. 
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Dobrze prowadzona polityka handlowa, zgodna z przedstawianymi powyżej zasadami marke
tingu relacyjnego, umożliwia skonstruowanie klarownego i atrakcyjnego dla klientów motywacyj
nego systemu sprzedaży. System ten, oparty na jawnych zasadach, może stać się dla przedsiębior
stwa i jego odbiorców platformą dla wspólnych transakcji, w której obie strony dokładnie znają 
warunki cenowe sprzedaży i motywacyjny system ich regulowania. 

3. METODOLOGIA PROCESU BADAWCZEGO 

W tworzeniu metody badawczej autor wykorzystał przede wszystkim narzędzia analizy eksperckiej. 
Jak pisano w rozdziale 2 punktem wyjścia do przedstawianych propozycji stały się również wyniki 
badań z zakresu segmentacji rynku, przedstawione szczegółowo w pracy [6]. 

Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę pocztową. Ze względu na znaczne jej rozbudo
wanie niestety nie może być ona zaprezentowana w niniejszej pracy. Warto jednak przedstawić 
pokrótce poszczególne jej części. 

W pierwszej części ankiety, zbierającej pytania otwarte, poproszono respondentów o opisanie 
najważniejszych narzędzi i ulg wykorzystywanych lub nie (lecz proponowanych przez ekspertów) 
przez przedsiębiorstwo w stosunku do klientów w prowadzeniu działalności handlowej w sektorze 
energetyki zawodowej. Zadaniem pierwszej części pytań było sprawdzenie zakresu wiedzy używa
nej przez respondentów w obrębie posiadanych przez nich zakresów odpowiedzialności i obowiąz
ków. 

W części drugiej zadawano pytania zamknięte, podpowiadające, zawierające prośbę o wskaza
nie poprzez postawienie znaczków "X" w odpowiednich miejscach na narzędzia i ulgi wykorzysty
wane lub niewykorzystywane przez przedsiębiorstwo w prowadzeniu działań handlowych w sekto
rze energetyki zawodowej. Ta część pytań miała za zadanie przypomnienie o niektórych narzę
dziach, które może są wykorzystywane przez firmę respondenta, lecz o których respondent może 
zapomniał, odpowiadając na pytania części pierwszej. W gronie wskazywanych przez autora narzę
dzi znalazły się rabat funkcjonalny, rabat wierności, rabat ilościowy, rabat czasowy, wydłużony ter
min płatności oraz limit kupiecki. 

W części trzeciej pytano, w oparciu o odpowiedzi z części pierwszej i drugiej, o wskazanie na 
atrakcyjne dla klientów lecz akceptowalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa poziomy ulg wyni
kających z możliwych do użycia narzędzi handlowych i marketingowych. ?oproszono, by poziomy 
te zaznaczyć poprzez wpisanie odpowiedniej wartości wyrażonej w jednostkach ilościowych. 

Kompleksowość i pełen charakter badania mogą być osiągnięte poprzez przeprowadzenie anali
zy eksperckiej na grupie wszystkich menadżerów danego przedsiębiorstwa górniczego, zajmują
cych się pośrednio lub bezpośrednio procesem sprzedaży i/lub marketingu węgla kamiennego 
w sektorze energetyki zawodowej. Autorskie obserwacje prowadzone w polskich przedsiębior
stwach górniczych pokazują, że ilość tego typu badanych nie powinna przekraczać kilkudziesięciu 
osób. W związku z powyższym należy być świadomym tego, że uzyskana próba badawcza może 
znajdować się w okolicach najmniejszej poprawnej statystycznie, czyli 30 badanych. 

Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję struktur organizacyjnych polskich firm górniczych, orga
nizowanych przede wszystkim w formie wielozakładowych przedsiębiorstw górniczych, do próby 
badawczej powinni zostać zaliczeni pracownicy central handlowych wielozakładowych przedsię
biorstw górniczych, jak też menadżerawie poszczególnych wchodzących w nie kopalń. Możliwość 
przebadania opisywanej powyżej grupy wszystkich menadżerów z danego zakresu działań bizneso
wych pozwala na uzyskanie tzw. badania pełnego oraz kicrunkowanego [lO], obejmującego swoim 
zasięgiem wskazanych i wszystkich ekspertów reprezentujących jednostkę w czasie prowadzenia 
badania. 

Informacje pozyskane w toku ankiety badawczej pozwalają na określenie maksymalnych pozio
mów poszczególnych narzędzi motywowania elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Zgodnie 
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z proponowaną metodologią staną się one w dalszej części algorytmu podstawą do określenia ma
ksymalnych, realnie dostępnych pułapów poszczególnych grup motywatorów oraz systemu ich 
różnicowania ze względu na wykazany poziom atrakcyjności rynkowej. 

System ten proponuje się określić w ramach podstaw strategii rynkowej, a dokładnie opisywa
nego już teoretycznie w rozdziale 2 planu różnicowania warunków handlowych na 1ynku. 

Przechodząc do kolejnej części pracy należy zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo tego, że podsta
wy strategii motywowania klientów opartej na systemie oceny ich atrakcyjności rynkowej są autor
skim pomysłem, zostają one podbudowane rzeczywistymi i realnie dostępnymi wartościami wyko
rzystania narzędzi handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. Potwierdza to uży

teczność proponowanych rozwiązań i daje pełną możliwość aplikacyjnego użycia opisywanej meto
dy w systemie zarządzania kontaktami z klientami. 

Etapem wstępnym dla powstania założeń proponowanego systemu jest rozdział firm energetycz
nych na grupy (segmenty) atrakcyjności rynkowej. Dokładna metodologia prowadzenia tego proce
su została przedstawiona w pracy [6]. W toku przeprowadzonej w niej, bardzo dokładnej analizy 
marketingowej sektora energetyki zawodowej zaproponowano, by wydzielić trzy sektmy atrakcyj
ności rynkowej: segment klientów A (tzw. kluczowych)- o "wysokich" poziomach atrakcyjności 

rynkowej , segment klientów B (tzw. ważnych)- o "średnich" poziomach atrakcyjności - rynkowej, 

segment klientów C (tzw. standardowych)- o "niskich" poziomach atrakcyjności rynkowej. 
Dokonanie rozdziału elektrowni i elektrociepłowni zawodowych na segmenty daje możliwość 

przejścia do podstawowej części tego etapu pracy, którąjest budowa dla przedsiębiorstwa gómi
czego systemu zarządzania kontaktami z klientami, biorącego pod uwagę różnicowanie narzędzi 
motywowania dla poszczególnych segmentów. 

Wykorzystywane w nim elementy zaproponowano wstępnie oprzeć na narzędziach wydziela
nych dla tego typu rozwiązań w literaturze przedmiotu [ 11, 12] oraz na bazie audytów przeprowa
dzonych przez autora w roku 2006 w największych przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamien
nego. Audyty te pozwoliły bowiem na szczegółowe poznanie systemu sprzedaży i marketingu wę
gla do sektora energetyki zawodowej oraz wskazały na koniecmość użycia specyficznych dla bran
ży gómictwa węgla kamiennego narzędzi motywowania klientów z sektora energetyki zawodowej 
(zwłaszcza w perspektywie długookresowej). 

Biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania służące zarządzaniu kontaktami z klientami, specyfikę 
sprzedaży węgla kamiennego do sektora energetyki zawodowej oraz autorskie doświadczenia opi
sane w pracy [13], zaproponowano stworzenie kompleksowego planu oddziaływania na odbiorców. 

Jest to plan różnicowania warunków handlowych, związanych z narzędziami bezpośredniego 
motywowania cenowego. Uwzględniając specyfikę branży górnictwa węgla kamiennego, skłonio

no się do zaproponowania w przypadku planu różnicowania warunków handlowych pomiędzy seg
mentami atrakcyjności: 

ustalenia i różnicowania poziomu rabatów (wierności, ilościowych, czasowych) dla poszczegól
nych segmentów klientów, 
ustalenia i różnicowania poziomu terminów płatności dla poszczególnych segmentów klientów, 
ustalenia i różnicowania poziomu limitów kredytów kupieckich dla poszczególnych segmentów 
klientów. 

Elementem weryfikującym dla powyższych rozwiązań powinny stać się odpowiedzi związane 
z wynikami omawianej powyżej analizy eksperckiej. Jeśli bowiem opisywane powyżej narzędzia 
nie zostaną wskazane przez ekspertów, wypowiedziane w ten sposób zdanie docelowych ich odbior
ców powinno być nadrzędnym w stosunku do propozycji autora. 
Maksymalny poziom wartościowy użycia poszczególnych narzędzi motywowania proponuje się 
oprzeć na bazie największych ich wartości, określonych w toku analizy eksperckiej. 

Pierwszymi elementami w proponowanym planie handlowym są kluczowe dla klientów narzę
dzia rabatowania. Należą one do podstawowych narzędzi motywowania cenowego. 
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Z szerokiej gamy wydzielanych i wykorzystywanych w literaturze [14] rodzajów rabatów wy
brano rabaty wiernościowe, ilościowe oraz czasowe, jako podstawowe w opisywanym łańcuchu 
biznesowym. Przez rabaty wiemościowe za Kotlerem [1 4] należy rozumieć upusty cenowe związa
ne z powtarzalnością zakupów klientów. Rabaty ilościowe wiążą się z obniżaniem ceny w związku 
z kupowaną większą ilością produktu. Rabaty czasowe wynikają natomiast z zapłaty za kupiony 
produkt przy krótszym niż standardowy terminie płatności. Największe z nich udzielane są przy 
przedpłacie. 

Postanowiono nie wprowadzać do proponowanego systemu upustów innych rodzajów rabatów. 
Wynika to ze wspominanych wcześniej audytów i szczegółowych rozmów z menadżerami firm gór
niczych, zwłaszcza Kompanii Węglowej S.A .. Wskazały one bowiem dobitnie na motywację klien
ta wyłącznie poprzez oddziaływanie rabatami ilościowymi i czasowymi. Rabaty wiemościowe zo
stały dodane przede wszystkim ze względu na ich podstawowe oddziaływanie motywacyjne stwier
dzone w innych branżach. Drugim proponowanym narzędziem z grupy elementów motywowania 
cenowego jest wydłużony termin płatności. Pomimo tego, że obok rabatów jest to kolejny z podsta
wowych elementów oddziaływania handlowego na klientów [14], audyty wykazały, że stosunkowo 
rzadko wykorzystuje się go w branży górniczej . Obowiązującym podstawowym sposobem regulo
wania przyszłych należności jest w niej bowiem przedpłata. 

Trzecim z proponowanych rozwiązań w planie oddziaływania handlowego jest limit kupiecki. 
Można go określić jako maksymalny dostępny, wartościowy poziom zadłużenia klienta u dostawcy 
w kredycie kupieckim. Jest to jedno z narzędzi najszybciej rozwijających się obecnie na świecie, 
a pozostaje zupełnie niewykorzystywanym w branży górniczej. Nabiera ono szczególnego znacze
nia na rynku wolnokonkurencyjnym. 

4. PRZYKŁAD BUDOWY PROGRAMU MOTYWOWANIA KLIENTÓW Z SEKTORA 
ENERGETYKI ZAWODOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 

Zgodnie z metodologią przedstawioną w rozdziale 3 pierwszym etapem w budowie programu moty
wowania przedsiębiorstw energetyki zawodowej przez przedsiębiorstwo górnicze stało się przepro
wadzenie badania eksperckiego. Jego głównym celem stało się określenie poziomu wiedzy mena
dżerów przedsiębiorstw górniczych na temat stosowanych i/lub proponowanych przez nich do wy
korzystania przez przedsiębiorstwo górnicze (Dostawcę) narzędzi w strategii sprzedaży, a dokład
nie w kontaktach handlowych z elektrowniami i elektrociepłowniami zawodowymi (Klientami). 

W celu realizacji tego zamierzenia badanie oparte na zasadach zaprezentowanych dokładnie 
w rozdziale 3, opierające się na analizie eksperckiej, przeprowadzono w największej firmie górni
czej zajmującej się wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego w Polsce, jakąjest Kompania 
Węglowa S.A .. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie lipiec 2006- luty 2007 
na grupie 32 ankietowanych, obejmując nim wskazanych i wszystkich ekspertów reprezentujących 
tąjednostkę w czasie prowadzenia badania. 

Przechodząc do analizy odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety badawczej należy jeszcze 
raz zwrócić uwagę na fakt, że w jej pierwszej części (z pytaniami otwartymi) proszono ekspertów 
o opisanie narzędzi i ulg handlowych stosowanych lub nie (lecz proponowanych przez responden
tów) przez przedsiębiorstwo górnicze (Kompanię Węglową S.A.) w sektorze energetyki zawodo
wej. W drugiej części (zawierającej pytania zamknięte) zawarto prośbę o wskazanie na te narzędzia. 
W części trzeciej proszono natomiast ekspertów o przedstawienie atrakcyjnych dla elektrowni 
i elektrociepłowni zawodowych oraz akceptowalnych z punktu widzenia wielozakładowego przed
siębiorstwa górniczego poziomów ulg wynikających z użycia narzędzi handlowych. 
Analiza materiału analitycznego w pełen sposób pokazała kierunek motywowania elektrowni i elek
trociepłowni zawodowych, stosowany i/lub proponowany do wykorzystania przez ekspertów. 
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W odpowiedziach pierwszej części ankiety respondenci wskazywali przede wszystkim na wy
dłużony termin płatności. Pojawił się w nich także rabat ilościowy. Dwóch ekspertów wskazało 
na rabat wierności oraz rabat czasowy. W odpowiedziach pojaw iły się także w jednym wskazaniu 
dość specyficzne formy motywowania. Jeden z ekspe1tów odniósł s ię do sprzedaży wraz z darmo
wą usługą transportową, natomiast inny respondent przedstawił możliwość uwzględnienia w sprze
daży renty geograficznej, związanej z odległościąKlienta od Dostawcy. 

Jak wskazywano powyżej pytania części drugiej ankiety zostały zadane w sposób podpowiada
jący, znacznie poszerzając pulę odpowiedzi ekspertów. Zaobserwowano bowiem zwiększenie iloś
ci wskazań na wydłużony termin płatności oraz na rabat ilościowy. Ilość wskazań na rabat czasowy 
i rabat wierności nie zmieniła się w stosunku do części pierwszej ankiety. 

O przemyślanych odpowiedziach respondentów może świadczyć fakt, że jedynie jeden ekspert 
wskazał w odpowiedziach części pierwszej i drugiej na inne narzędzia motywowania. Potwierdza 
to również fakt, że w odpowiedziach w części drugiej wskazywani powyżej ankietowani wycofali 
się z informowania o sprzedaży z darmową usługą transportową oraz transakcji z rentą geograficzną. 

Poza opisywanym wcześniej zwiększeniem ilości odpowiedzi respondentów, w odpowiedziach 
na dmgą część pytań nie można zaobserwować poszerzenia wachlarza narzędzi motywowania, uzna
nych przez nich za wykorzystywane przez Kompanię Węglową S.A. lub proponowane do wdroże
nia. Jeszcze raz wskazuje to na wąski wachlarz narzędzi wykorzystywany przez tego Dostawcę 
w stosunku do Klientów i/lub proponowany przez respondentów. 

Bardzo ważnymi dla wnioskowania w przedstawianej części pracy miały stać się odpowiedzi 
respondentów w części trzeciej, w której wskazywali oni na atrakcyjne dla Klientów i akceptowal
ne z punktu widzenia Dostawcy poziomy ulg wynikających z użycia odpowiednich narzędzi hand
lowych. 

Pomimo "otwarcia" powyższej części ankiety na kwestie nic związane wyłącznie z obecnie 
stosowanymi typami narzędzi motywowania i w związku z tym próbą uzyskania od respondentów 
odpowiedzi także w układzie ich własnych realnych (możliwych do wdrożenia) propozycji, nie 
uzyskano wskazań na wstępnie proponowane lub inne typy narzędzi motywowania. 

Fakt ten pokazuje, że respondenci wskazują praktycznie jednoznacznie na konkretny charakter 
narzędzi motywowania, które ich zdaniem są w stanie wpłynąć na decyzje Klientów co do zwięk
szania zakupów. Wśród uzyskanych odpowiedzi pojawiały się bowiem jedynie te same narzędzia 
motywowania, na które respondenci wskazywali już w odpowiedziach na pytania częśc i pierwszej 
oraz dmgiej i to w układzie tych samych wskaza1'1 przez poszczególnych ekspe1tów. Były to więc: 

wydłużony termin płatności (lO wskazań); 
rabat ilościowy (9 wskazań); 
rabat czasowy (3 wskazania); 
rabat wierności ( 4 wskazania). 
Warto w tym miejscu zauważyć, że propozycje te są zgodne z propozycjami narzędzi handlo

wych wysuwanymi przez autora w rozdziale trzecim. 
Poza wskazywaniem na podobne narzędzia motywowania wartym zauważeniajest fakt, że więk

szość z respondentów wskazywało na te same maksymalne, akceptowalne prze Dostawcę poziomy 
wykorzystania tych narzędzi w motywowaniu najlepszych Klientów. Należy więc wskazać na mak
sima w postaci: 

30 dni wydh1żonego terminu płatności; 
8% rabatu ilościowego; 
5% rabatu czasowego; 
5% rabatu wierności. 
Analizując wskazywane przez respondentów poziomy wykorzystania poszczególnych narzędzi 

motywowania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na termin płatności. Określenie go jednak 
na poziomie 30 dni wydaje się dosyć zaskakujące, ponieważ taki termin płatności lokuje się w gm
pic bardzo niskich dla tzw. branż ciężkich, do których zalicza się także branża wydobywcza. Anali-
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zy Golik-Góreckiej [ 15] wskazują w tego typu sektorach na 60-o dniowy wydłużony termin płat

ności. Ilość wskazal'1 i poziom ulg przypisany rabatowi ilościowemu wskazuje na podobnie duże 
jak w przypadku tem1inu płatności znaczenie tego narzędzia motywowania w kontaktach z elek
trowniami i elektrociepłowniami zawodowymi. Można zauważyć, że dla opisywanych ekspertów 
kwestią istotną z punktu widzenia Dostawcy i motywującą dla Klienta jest więc ilość węgla kamien
nego, będącego przedmiotem obrotu handlowego pomiędzy tymi dwoma ogniwami łańcucha logi
stycznego. 

Choć niektórzy eksperci wskazywali na rabat czasowy i rabat wiemości jako ważne w kształto
waniu motywacyjnych kontaktów Dostawcy z Klientami należy zauważyć, że ilość wskazań na te 
narzędzia oraz wartość ulg związanych z ich użyciem są znacznie mniejsze (o ponad 50%), niż 
w przypadku wydłużonego terminu płatności oraz rabatu ilościowego . Niewielka ilość wskazań na 
rabat czasowy może wiązać się głównie z niskim w bieżącym okresie (lipiec 2006-luty 2007) po
ziomem inflacji. Stosunkowo niewielka ilość wskazań na rabat wierności może natomiast wynikać 
z dosyć dużej siły Dostawców w stosunku do Klientów. Niewielka ilość Dostawców powoduje 
więc, że docenianie wiemości nie jest zdaniem ich menadżerów podstawowym narzędziem moty
wowania. 

Jak wskazywano w rozdziale 3, wyniki badania ankietowego zostały wykorzystane do propozy
cji stworzenia dla Dostawcy systemu motywowania Klientów na podstawie poziomów ich atrak
cyjności rynkowej. W związku z powyższym zaproponowano wykorzystanie w dalszych rozważa

niach następujących najwyższych poziomów narzędzi handlowych: 
30 dni wydłużonego terminu płatności; 
8% rabatu ilościowego; 
5% rabatu czasowego; 
5% rabatu wierności. 
Ostatnią z części algorytmu badawczego jest propozycja przyporządkowania poziomów wyko

rzystania przez Dostawcę odpowiednich narzędzi handlowych w motywowaniu Klientów, adekwat
nie do stwierdzonych poziomów wskaźników atrakcyjności rynkowej. 

Biorąc pod uwagę wydzielone we wspominanej już wielokrotnie powyżej pracy [6] trzy segmen
ty atrakcyjności rynkowej (A, B, C) elektrowni i elektrociepłowni zawodowych zaproponowano 
sposób rozdziału wykorzystania narzędzi motywowania wśród segmentów Klientów o odpowied
nich poziomach atrakcyjności. Zaprezentowano go ogólnie w tabeli l. 

Proponuje się po pierwsze rozdzielenie narzędzi motywowania na wynikające z pojedynczej 
faktury (termin płatności, rabat ilościowy i rabat czasowy) oraz powiązane z analizą ostatnich kon
taktów handlowych z Klientem (rabat wierności). 

Uwzględniając powyższe założenia zaproponowano przyznanie pojedynczym Klientom segmen
tu A (klientów kluczowych) maksymalnych możliwych poziomów narzędzi motywowania wiążą
cych się z pojedynczymi fakturami , a więc 30-o dniowego terminu płatności, 8% maksymalnego 
rabatu ilościowego (tab. l) (przy określeniu progów pośrednich, np.: 2, 4, 6 i 8% dla odpowiednich 
jednorazowych ilości zakupionego węgla kamiennego) oraz 5% rabatu czasowego (z założeniem 
określenia dokładnej daty wcześniejszej spłaty zobowiązań (np. płatność gotówkowa)). W przypad
ku rabatu wierności proponuje się natomiast określenie pożądanej częstotliwości zakupów w kwar
tale przez poszczególnych Klientów. Rozmowy z menadżerami elektrowni i elektrociepłowni zawo
dowych wskazują, że motywującym w tej kwestii mogłaby być propozycja dodatkowego 5% raba
tu wiernościowego na każdy zakup w kolejnym kwartale, za przynajmniej 3 odpowiednie zakupy 
w kwartale poprzednim. 

Przechodząc do segmentu klientów ważnych (grupy B) proponuje się przydzielenie im także 
30 dniowego terminu płatności, a poza tym maksymalnie 4% rabatu ilościowego oraz 2,5% rabatu 
wierności (tab. 1). W przypadku rabatu czasowego postuluje się natomiast o utrzymanie, jak w seg
mencie A, 5% jego poziomu wartościowego (tab. 1). Propozycja pozostawienia 30 dni wydłużone
go tenninu płatr10ści wynika przede wszystkim z wysokiego, jak zaobserwowano w odpowiedziach 
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analizy eksperckiej, wpływu motywacyjnego tego narzędzia na Klientów. Należy w tym miejscu 
nadmienić, że jest to w opisywanym względzie narzędzie, które z pominięciem niewielkich, a wy
nikających z inflacji spadków wartości pieniądza w czasie, nie powoduje obniżenia wartości sprze
daży . Jak przedstawiono powyżej , w przypadku rabatu ilościowego oraz wiemości proponuje s ię 
50% obniżenie ich maksymalnych wartości w stosunku do segmentu A, sugerując zachowanie ta
kiego samego systemu ich przydziałów . Zachowanie propozycj i 5% rabatu czasowego, jak w seg
mencie A, wiąże się natomiast z nie powiązaniem tego typu rabatów z i lością oraz częstotliwością 
zakupów, a niezależnie od tych parametrów motywuje do wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

Rodzaje i poziomy użycia narzędzi motywowania dla Klientów z segmentu C proponuje się 
pomniej szyć w stosunku do segmentu A i B do: 14 dni terminu płatności, 5% rabatu czasowego 
i l% rabatu wiernośc i (tab. 1). Niskie poziomy atrakcyjności rynkowej skłaniają do ograniczania 
procesu nagradzania słabych Klientów. W związku z tym w proponowanym zestawie pojawiają się 
jedynie te narzędzia motywowania, które nie muszą wiązać się ze zwiększaniem ryzyka niewypła
calności Klienta. Występuje tu więc przede wszystkim krótki termin płatności oraz rabat czasowy. 
Także rabat wierności w celu motywowania do częstszych zakupów (niewątpliwie znacznie mniej
szych niż w przypadku segmentu A) został przedstawiony w wartości bardzo niskiej . W związku 
ze słabą kondycją rynkową trzeba zauważyć, że zrezygnowano w propozycjach motywowania 
z rabatu ilościowego. 

Tabela l . Poziomy wykorzystania narzędzi motywowania w poszczególnych segmentach klientów 
T bl l U . f . . l . d 'ffi ' a e smg o motivatwn too s m l erent cusmomers seg_ments 

Narzędzia motywowania handlowego 
Wydłużony termin Rabat ilościowy Rabat czasowy Rabat wiemości 

płatności [dni) [%) [%) [%) 

Segment 
A (Klienci kluczowi) 30 8 5 5 

Klientów B (Klienci ważni) 30 4 5 2,5 
C (Klienci standardowi) 14 o 5 l 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kompleksowo zorganizowany system motywowania klientów 
powinien zawierać obok narzędzi handlowych także narzędzia oddziaływania marketingowego, ta
kie jak budżet promocyjny, poziom oddziaływania informacyjno-promocyjnego itp .. W związku 
jednak ze wskazywanym brakiem zainteresowania dla tego typu rozwiązań ze strony ekspertów nie 
proponowano tego typu narzędzi. 

5. WNIOSKI 

Analizy wykonane przez autora skłaniają do wysunięcia wniosku, że w aspekcie wzrastającej libera
lizacji rynku energetycznego oraz dążności do ograniczenia długoterminowych powiązal1 kontrak
towych pomiędzy przedsięb iorstwami gómiczymi i energetycznymi, proponowana metoda badaw
cza może znaleźć swoje ważne miejsce w wachlarzu działa11 marketingowych firmy gómiczej. 

Opisywane powyżej zmiany prowadzą bowiem do wzrostu konkurencji pomiędzy poszczegól
nymi producentami i zarazem sprzedawcami węgla kamiennego do sektora energetyki zawodowej. 
Bez przeprowadzania więc kompleksowych i systematycznych analiz rynkowych oraz wdrażania 
na podstawie ich wyników elastycznej strategii rynkowej "grozi" to w tej sytuacji prowadzeniem 
w przyszłości przez wiele kopalń nieefektywnej polityki handlowej . 

Metoda określania narzędzi motywowania oraz budowy na tej podstawie prostego w wymowie 
i przekazie ale zarazem efektywnego systemu motywowania klientów, która została zaprezentowa
na w pracy, w peh1i spełnia zdaniem autora tego typu funkcję . Będąc zgodną z metodologią marke-
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tingu relacyjnego oraz wykorzystując narzędzia analizy eksperckiej pozwala bowiem na komplek
sową analizę możliwości użycia odpowiednich narzędzi motywowania, a w powiązaniu z systemem 
segmentacji rynku daje możliwość stworzenia atrakcyjnego dla klienta systemu motywowania ryn
kowego. 

W toku pracy zaproponowano, by system motywowania elektrowni i elektrociepłowni zawodo
wych prowadzić z wykorzystaniem narzędzi motywacji handlowej. Stwierdzono, że przedsiębior
stwo górnicze powinno stosować maksymalnie 30 dni wydh1żonego tern1inu płatności, 8% rabatu 
ilościowego, 5% rabatu czasowego i 3% rabatu wierności. Powyższe poziomy wykorzystania tych 
narzędzi powinny być kierowane do klientów segmentu A. Dla klientów segmentów B i C należy 
je odpowiednio pomniejszyć, wykorzystując przede wszystkim te z narzędzi motywowania, które 
nie muszą wiązać się ze zwiększaniem ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Są to wydłużony termin 
płatności oraz rabat czasowy. 

Badania zaprezentowane w pracy będą kontynuowane przez autora w przyszłości. Przede wszyst
kim będzie on chciał szczegółowo zestawić przedstawioną w niej propozycje systemu motywowa
nia klientów z systemami wykorzystywanymi obecnie przez firmy górnicze. Zestawienie to miało
by dotyczyć porównania ich efektywności rynkowej. 
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Customers ' Motivation Program as an Example o f CRM System 
in Marketing Relations Between Professional Plants/Heating Plants 
and Multifactory Mining Company 

This paper presents construction of method using to built of plants and heating plants' motivation 
system by coal mines. Authar suggest, that this method could be base to make marketing strategies 
o f min es. In building o f this method there be used relationship marketing idea and in study authar 
presumes o f expert analysis tools. At the end there was presented results o f using this method. Au
thor conducted the survey on a representative group ofmanagers from multifactory mining company. 
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I1ccne~OBaHHe Bll5lHH5l ~e<PopMal(HOHHhiX xapaKTepHCTHK IIOpO~ 

B rrpe~enhHOM H 3arrpe~enhHOM COCT05lHHH Ha H,ll;C CHCTeMhi 

«Kperrh-MaccHB» 

BnaL(HMHp EoHL(apeHKO, 

I1pHHa KoBanescKaR, 

feHHaL(HH CHMaHOBWI, 

BaL(HM <l>OMH'·JeB 

HaztuoHaHbHbl"U zopHblU yHueepcumem 

J1CCJieL(OBaHbl 3aKOHOMepHOCTH H3MeHeHH» nOJIR Hanp»)!(eHHJ:i B :meMeHTaX CHCTeMbl «Kpenh

MaCCHB» B 3aBHCHMOCTH OT L(ecpopMa~HOHHh!X xapaKTepHCTHK nOpOL(Hh!X CJIOeB yrJieBMei.I(a

IOI.I(eH TOJIW:H BOKpyr nJiaCTOBOH B:&Ipa60TKłł. 

B Ha~H:oHaJihHOM ropHOM yHHBepcHTeTe npoBOL(»TC» HCcJieL(oBaHR» no peweHHIO Hay'-!HO

TeXHI1'-!eCKOH 3aL(a'-!11 o6ecne'-!eHHSI HaL(e)!(HOH 11 6e3onaCHOH 3KCnJiyaTaU1111 nOL(l'OTOBI1TeJihHh!X 

B:&Ipa60TOK 33 C'LJeT noB:&IIIIeHI1R L(OCTOBepHOCTI1 nporH03a npoRBJieHI1H ropHOfO L(3BJieHI1SI B CJI0-

11CTOM (HeOL(HOpoL(HOM) yrneBMern:aiOrn:eM Macc11se cna6:&IX nopoL( no BCeMy KOHTYPY nnacTOBOH 

Bb!pa60TKI1 C yqeTOM Ka)!(L(Oro H3 3JieMeHTOB CI1CTeMbl «Kpenb-MaCCHB» , J:fX B3311MOL(eHCTBJ:fSI 

H B3aHMOBJIHRHH». IIp11 3TOM Y'-!TeHo [1], '-!TO np11 cna6:&rx CBSI3SIX Me)!(L(y cMe)!(HhiMI1 nopOL(HhiMH 

CJIOSIMJ:f L(eHCTBYIOW:11e KaCaT eJibHble HanpSI)!(eHHSI HX pa3pywaiOT H CJIOI1 L(ecpopM11pyiOTCSI 

no nnocKOCTHM HannacTOBaHHR B oKpecTHOCTI1 Bhrpa6oTKH KaK HeCBR3HM cTpyKTypa (p11c . 1). 
IIoJIHM L(HarpaMMa L(ecpopMHpoBaHM» ropHoii nopoL(:&I (pHc. 2) B cooTBeTcTBHI1 c o6rn:enpHH»

T:&IMI1 L(onyrn:eHH.HMH npeL(cTaBJieHa B BHL(e Tpex JII1HeHHhiX yqacTKOB (2]: OA - ynpyro-nJiaCTH

qecKaSI cTaL(I1R L(ecpopM11poBaHI1R, TO'-!Ka A - npeL(eJI:&Hoe cocTORHI'!e, AE - cTaL(I1» pa3ynpo'-!He

HI'Ill, EB - pa3phiXJieHMe Ha CTaL(I1H «pyaHHoro» pa3pyweHH». TaKali L(MarpaMMa xapaKTepH3yeTc» 

'-!eTblpbM.H napaMeTpaMH: O'c:Jtc - npeL(eJI npO'-!HOCTH Ha OL(HOOCHOe C)!(aTJ1e HeHapyweHHOH no

pOL(hi, ag"'. - OCTaTO'-!Ha.H npO'-!HOCT:& nopOL(:&l Ha C)!(aTJ1e (Ha CTaL(I111 «pyi'IHHOrO» pa3pyiiieHI'!R), 

E- MOLIYJih ne<l>opMaUMH nopOJlhi, M- Mony n:& cnana. 

B KHHre (l) npHBeL{eHbl pe3yJI:&TaTbl 11CCJieL(OBaHHH JIHHeHHOH CBSI311 Hanp»)!(eHHH J:f necpopMa

UHH B 3JieMeHTaX CHCTeMbl H L(eTaJihHO npoaHaJIH311pOBaHHhiX 27 BapHaHTOB (Ta6JI. l) COOTHOWe

HHSI MOL(yJieii: necpopMa~HH nopOL{HhiX CJIOeB yrJieBMei.I(aiOI.I(eH TOJII.I(H. ll03TOMy, C UeJib!O COKpa

I.I(eHHSI KOJIH'-!eCTBa pac'-!eTOB B HCCJieL{OBaHHH npeL(eJihHOfO 11 3anpeL(eJibHOfO COCTOSIHHSI npHHSITO 

BoceMh HaH6onee «pa3HOnOJIIOCHhiX» BapHaHTOB: N2 l, 3, 7, 8, 10, 14, 16 H 18. 
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l~'m"3. ~11M l -

Pwc. l. Mop_enb CT)JYKT)'pbi yrneaMemmomeii TOJJII.(H cna6biX nopop_ 3anap_Horo ,ll,oH6acca 

A 

E - Mo,n:ynb ,n:ecpopMaUHJ1 

M - Mo,n:ynh cna,n:a 

o 
crc~ ~----------------~-----------------------------4 

E B 

o 

Pwc. 2. Y!p_eanw3a~11l! nonHoi1 P.HarpaMMhi p_eqJOpMnpoaaHHll nopoP.hi 
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Ta6mu-1a l. BapHaHTbi cooTHollleHIUI Moeyneił .o,e!J>opMa!-lHH 6nH3ne)f(alUHX nopo.o,HbiX cnoes yrnesMema
IOIUeił TOJllUH 

- En 104 E)·l0
4 E2 ·1 0

4 Ej·I 04 E)- 104 E~ w'[ E n 104 Ef !o4 E2 · 10
4 l . ' l . . . 

M na M na M n a .. M na M na Mna Mna M n a M na 

---- ---0,3 0,3 0,3 'lii~ 0,3 0,3 l -· 0,3 l 0,6 -- -
""'· 0,3 O,G 0,3 O,G 0,3 l 0,6 l 0,6 -- -

r----- 0,3 l 0,3 0,6 0,6 l l l 0,6 

{J!t' 
~~ 

0,6 0,6 0,3 0.3 0,6 l 0,3 0,3 0,6 - ---
l 0,6 0.3 0,3 l l - ~,·: · . :"' 0,6 0,3 0,6 

b--
0,6 1 0,3 -~ O,G l l 

~ł: 
1 0,3 0,6 - --

l l 0,3 IJś.i 1 0,3 l 0,3 0,6 0,6 -- -
W~-- l 0,3 0,3 n l 0,6 l -· O,G 0,6 0,6 

·=· "'-
Jil 0,6 0,3 0,3 "'i> l l l --7il~ l 0,6 0,6 

11HTepBa.n H3MeHeHJ.U! npe.nena npO'IHOCTH nop O.D,bl Ha O.Ll,HOOCHOe C)f(aTHe Bb!6paH Ha OCHOBe 

peKoMeH.na~Hw no pacąeTy napaMerpas n o.n.nep)f(aHIJJ! r opHhiX Bhipa6oTOK, KOTOphie pa3pa6oTaHhi 

Ha 6a3e o6umpHh!X 11 MHOroneTHHX 3KCnepHMeHTa.JlhHhiX HCCJie.LJ,OBaHHH BO BCeX per HOHaX .[{oH-

6acca 11, Ha Halli B3rrr~.n, HaH6onee .nocTOBepHo orpa)ł(ałOT r eoMexaHI1l.!eCKHe ycnoBH~ 3KcnnyaTa

~HH ropHhiX Bh!pa60TOK (Ta6n. 2). 

Ta6n11ua 2. BapHaHTbi pacąerHoro npe.uena npo'IHOCTH Ha OJ.IHOOCHoe C)f(aTHe 6nH3Jie)f(al1lHX nopO/.\HbiX 
cnoes yrnesMelUa!OmeH TOJllUH 

(CJ;x )l (CJ;JIC )z 
Mna Mna 

~-~--+-----~-----+------~ ---+------~----+-----4------~-----+------4-----4 
·~ 5 5 5 ' 5 5 20 :'il 5 20 l o 
~~~----r---+---~-----~~---~r----+----~~c=-+----~---~---~ 

5 10 5 t--1_0 --t __ 5_+-_2_0_ t-· ;~ 10 20 10 

~~~----+---5--+-_2_o __ ~ __ 5 __ ~--~+--l_o __ +-__ lo __ 4-__ 2o __ -t--jf- ~ __ 2_o __ +-__ 2_o __ +-_l_o__, 

~-~~-· ~-+--l_o __ +-__ lo __ 4-__ 5 __ ~~~~--5---+ __ I_o __ +-_2_o __ 4- ~~~+---5--4-__ s __ -4 ___ 10--4 
20 l o 5 Ił 5 20 20 "':" ~ 1 o 5 l o 

--~+-----~-----+------~~--~+-----~-----+----~~--~t-----~------+-----1 
10 20 5 !O 20 20 :•>IJ 20 5 !O 

Pi1 20 20 5 -;-- 20 5 20 '11 · 5 10 10 

__",.::;12::.--_+-_2_0_1--_5_+-_5 - P...,.·""--łf' . " 20 lO 20 - _'"'-•• -+---1-0--ł--1-0 -f---10---l 
- --+--~---+--~ 

~"' l o 5 5 " 20 20 20 't. 20 1 o 1 o 

Hcxo.LJ,Hhie n apaMeTphi AJI~ MO,L\em-IpoBamr~ no norrHoi1 AHarpaMMe ):lecpopMHpoBaHH~ yrorrh

Horo nrracTa, paMHOW KpenH H3 c rre~rrpocpHnl! CBIT, Me)f(paMHOro o r pa)f(.[(eHHl!, 3aKperrHoro 

npoCTpaHCTBa npHBe):leHhi B pa6oTe [2]. 
Ha cTaAHH AOnpeAeJihHoro AecpopMHpoBaHHl! cHCTeMhi «Kpenh-MaCCHB» [ l] ycTaHOBJieHa 

cymecTBeHHal! CB5i3h ee H .UC c Bem-I'IHHaMH 11 cooTHollleHHl!MH Mo.nynew AecjJOpMa~HH E ;K,n 

6JIH3Jie)f(alUHX IlOpO,L\HhlX CJIOeB. Jl03TOMY ecTeCTBeHHO npe.D,ITOJIO)f(HTh, l.!TO 11 Ha CTa,L\Hl!X rrpe

,[leJJhHOrO 11 3arrpe.nenhHor o ):lecpopM11posaHH~ 6yAeT rrpocJie)f(HBaThc~ 3aBHCHMOCTh H .UC cHcTe

Mhi c ):lecpopMa~HOHHhiMH xapaKTepHCTHKaMH yrneBMemaiDmew TOJIIUH, l.!To o6ycnosneHo cne

AYIDIUHMH npHl.!HHaMH: 
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orrpe.neneHHhle o6nacnr CHCTeMbi rro-rrpe:a<HeM)' Haxo.n;llTCll B .norrpe.nenbHOM cocTOllHHH, r.ne 

BITHllHHe E('n JJ.OKa3aHo [ l ]; 
Ha CTaL(HH pa3yiipOIJHeHHll IIOpOJJ:bi (CM. pHC. 2) TaKM .n;eqlOpMai(HOHHa.H xapaKTepHCTHKa, KaK 

Mo,n:ynh crra.na M;K,n Herrocpe,n:cTBeHHO CBll3aHa c Mo.nyneM ,lle<j_)opMaUHH rropo,llbl Ha ,llorrpe

,llenbHOH cTa,n:rm; 

HaiJanO CTa,llHH pa3pb!XITeHH.H 3aBHCHT (no rrapaMeTPy ,L(e<j_)opMaUHI1 E1 Ha pHC. 2) OT BeiTHlJHH 

E('n H M;K.n . 

TaKHM o6pa30M, .ne<jJopMaU:HOHHbre napaMeTpni rronHołi: ,L(HarpaMMbi ,L(e<j_)opMHpoBaHHll rropo

JJ:bi HallpllMYłO CBll3aHbl C ee MO,llyneM ,n:e<j_)opMaUHH H ,lliT.H OI(eHKH HX BITHllHHll Ha H,z::J:C CHCTeMbi 

HCIIOITb30BaHbl BapHaHTbl COOTHOllleHHll )J.e<j_)opMaUHOHHbiX XapaKTepHCTHK IIOpO,llHblX CITOeB 

yrneBMelll,ałOill,eH TOITill,H, rrpHBe,L(eHHbie B Ta6n. l . 
IlepBOHaiJaiTbHO aHaiTH3 Hallpll)f(eHHOrO COCTOllHH.H BbiiiOITHeH IlO rOpH30HTaiTbHOH KOMIIOHeH

Te O:r HaH6onee Harnll.n;Ho oTpa)f(ałOill,eH rrporH6br cnoeB yrneBMelll,ałOill,eH TOnlli,H. IlpH rroHH)f(eH

HbiX IIpOtiHOCTHbiX XapaKTepHGTHKaX BCeX 6nH3ITe)f(alli,HX IlOpO,L(HhlX CITOeB 3IIłOpbl 0:,- B KaiJeCT

BeHHO- KOITHIJeCTBeHHOM OTHOllleHHH CXO)f(H .llpyr C ,[(pyr oM (pHC. 3): B IIOpO,llHb!X CITOllX ,L(eHCTBy-

eT .nocTaTOIJHO o.nHopo,n:Hoe n one C)f(HMałOill,HX O'x = 6,5 ... 1 O Mila. J1cKnłOIJeHHe cocTaBJJllłOT 

npHKOHTYPHbie o6nacTH: B 6oKax H OTIJaCTH B KpOBJJe O'x = 0 ... 5 Mila Ha paccTOllHHH (0,2 ... 0,5) r., 

B rroqBe O'x = 5 .. . 6,5 Mila Ha rny6HHY ,!lO 1,2 r. Cre- pa,n:Hyc Bbrpa6oTKH). B rrpe,L(enax yronbHoro 

rrnacTa B ero npHKOHTypHOH K Bbipa60TKe IJaCTH B03HHKałOT ITOKaiTbHbie o6naCTH C He6onblliHMH 

pacTllrHBałOill,HMH Han pll)f(eHHllMH O'r ,L(O 2,5 Mila, 'lTO, otJeBHJJ:HO, CBll3aHo c 6onee HHTeHCHBHbiM 

H3rH6oM rrpHKOHTYPHOH o6nacTH yronbHoro rrnacTa. B 3TOM npollBITlleTC.!! elll,e o.nHa qepTa BITHll

HHll IIOHH)KeHHblX ,L(e<j_)opMaUHOHHb!X XapaKTepHCTHK rropO,L(HbiX CITOeB, KOr,L(a o6naCTb pacrrpo

CTPaHeHHll pacTllnrBałOill,HX O'r B yronbHOM rrnacTe cTaHOBHTC.si 6onee o6lliHpHoii, 'lTO o6bllCHlleT

Cll yMeHbllleHHOH peaKUHeH corrponmneHH.!! H3rH6y CO CTOpOHbl IIOpO,llllbiX CITOeB rrp11 liX IIOHii)f(

eHHbiX ,L(e<jJopMai(HOHHbiX CBOHCTBax. 

a) 6) 

.. .......... 1 .

. :;,:: . 

P11c. 3. 3mophi ropH30HTaJJhHhiX HanpHlKeHuil O'r npH noHHlKeHHhiX npO'IHOCTHhiX xapaKTepHCTHKax acex 

6mBJJClKalll,lfX IIOpOll,Hb!X CJIOCB (CM . Ta6JI. 2, N2J) no BapHaHTaM HX D,eCjlOpMaU.HOHHhJX CBOHCTB (CM. Ta6JJ . [ ): 

a - N2JO; 6-N2l8 
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a) 6) 

· ·~··-

P11c. 4. 3mopbi rop!130HTaJJbHbiX HanplllKeHHiil o:;. np11 noshtWCHHhiX npoYHOCT!lbtX xapai<Tepl1CTl1Kax scex 

6n!13JJelKall\HXnopotJ.HbiX cnoes (cM. Ta6n. 2, N~l8) no sap!1aHTaM HX t~,ecpopMal..IHOHHbiX csoikTB (cM. Ta6n. l): 
a -N~ lO; 6 - N~18 

ilpH IIOBhiiiieHHhiX IIpO'IHOCTHhiX xapaKTepHCTHKaX BCeX 6nH3nelK:ali.lHX IIOpO.l(HhlX cnoeB 

:młOpbl O:r ern:e 6onee IIOXO>KH MelK:_ny C060H Bł!e 3aBHCHMOCTH OT HX _neqJOpMaUHOHHbiX CBOHCTB 

(pHC. 4). HeKOTOpbie OC06eHHOCTH COCTOHT B cne_nyJOrn:eM: 

IIpH IIOHHlK:eHHhiX _ne<jlopMaUHOHHb!X xapaKTepMCTHKaX IIOpO.l(Hb!X CJIOeB IIpOMCXO.l(HT 6onee 

'IeTKOe pa3rpaHH"'IeHHe B KpoBne IIITpeKa o6nacTei1 noBhiiiieHHoro H noHHlK:eHHoro O"x (no 

OTHOIIIeHHłO K HCXO.l(HOH BCJIH'IHHe O" = y H ), '!TO o6ycnoBneHO 6onee HHTeHCHBHhlM H3Di-
x 3 

60M CJIOeB KpOBJIH; 3.l(eCb cne_nyeT OTMeTHTh, '!TO B OTJIH'IHH OT .l(OITpe.nenbHOrO COCTOl!HHll, 

B KpOBJie Bb!pa60TKH .l(eHCTBYłOT TOJibKO ClK:HMałOrn:He O:r; 
IIpH IIOHHlK:eHHhlX _ne<jJOpMaUHOHHbTX xapaKTepHCTHKaX IIOpO.l(HblX CJIOeB MeHbiiie o6naCTH 

.l(eHCTBHll H BeJIH'IHHa pacTl!rHBałOil.lHX 0:, B HeiiOCpe.l(CTBeHHOH IIO'IBe Bb!pa60TKH, HO Bb!We 

ClK:HMaJOrn:He o;. Ha rpaHHUe nepBoro H BToporo cnoeB IIO'IBhi; 

rrepBhiH IIOpO.l(HbiH CJIOH IIO'IBhl C IIOBbiiiieHHOH _ne<jlopMaTHBHOCTbłO (3a MCKJIJO<ieHHeM orpa

HMl.J:eHHOH o6naCTH, Herrocpe.l(CTBeHHO IIpHMb!KaJOrn:eH K Bhipa60TKe) 6onee paBHOMepHO 

HarpylK:eH ClK:HMałOil.lMMH O:r 6e3 lipKO Bb!palK:eHHhiX IIpOHBJieHHH M3rM6aJOrn:ero MOMeHTa 

B 3TOM cnoe. 

B t~.pymx HaH6onee «pa3HononJOCHhiX» BapMaHTax (N!! l O H N<:!.7 rro Ta6n. 2) pacrrpet~.eneHHll 
IIpO'IHOCTHb!X XapaKTepMCTHK 6mnnelK:ali.lHX IIOpO.l(HhiX CJIOeB (pHC. 5 H pHC. 6) TeH.l(eHUHH BJIHl!

HHlł: HX .l(e<jJOpMaUHOHHhiX CBOHCTB Ha :młOpbl O:r aHMOfH'!Hhl IIpHBe.l(eHHbiM Bhiiiie. 

AHanM3 cBlł3H 3IIłOp rrpMBe.l(eHHhiX HarrpHlK:eHMH c .ne<jlopMaUHOHHhiMH xapaKTepMCTHKaMM 

6JIH3JielK:ali.lHX IIOpO.l(HblX cnoeB .l(an CJie.l(yłOil.lHC pe3yJihTaTbl. ilpH IIOHHlK:eHHbiX IIpO'IHOCTHh!X 

xapaKTepHCTHKax Bcex 6nM3nelK:arn:Hx rropo.l(HhiX cnoeB (BapHaHT N!! l no Ta6n. 2) 3IIłOphl O"rrpaK

TH'IeCKH He 3aBHCHT OT CBOHX .l(e<jlopMaUMOHHh!X CBOHCTB (pHC. 7), 'ITO MOlK:eT 6b!Tb 06bliCHeHO HX 

IIO'!TH IIOBCe-MeCTHblM npe.l(eJihHb!M (3arrpe.l(eJihHh!M) COCTOl!HHeM, o6Jia.l(ałOil.lMM IlOBbiiiieHHOH 

.l(e<jJOpMaUHOHHOH CIIOC06HOCTbłO. ReKOTOpOe OTJIHtłHe 3IIłOp O" COCTOHT B 6onee 06IIIHpHOH 30He 

KOHUeHTpaU11H O" B yrOJibHOM IIJiacTe IIpH IIOHHlK:eHHh!X .l(e<jlopMaUHOHHhiX xapaKTepHCTHKaX 

IIOpO.l(HblX CJIOeB, 'lTO o6yCJIOBJieHO, Ha Halli B3fJill.l(, 6onee Bb!COKHMH H3nr6ałOil.lHMH HaiiplllK:e

HHliMH B yrOJihHOM IIJiaCTe, HaXO.l(l!Il.leMCll B .l(OITpe.l(eJibHOH CTa.l(HH .l(e<jlopMHpOBaHHll. 
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a) 

Pwc. 5. 3mophr ropH30HTaJTbHblX Hanpllll<eHHH o:, A1Tll sapwaHTa NQlO npo4HOCTHblX xapaKTepHCTHK nopoJJ;
HhlX cnoes (CM. Ta6n . 2) no sapwaBTaM wx Ae<!>opMal.IHOHHblX CBOHCTB (CM. Ta6n. l): a- NQ l O; 6- NQ18 

a) 6) 

...... ....,. 1
::::: 

Pwc. 6. 3mopbr ropH30HTaJTbHhrx Hanpllll<eHHH a, Mll sapHaHTa N2? np04HOCTHhrX xapaKTepMCTHK nopoA
HblX cnoes (cM. Ta6n. 2) no sapHaHTaM Mx Ae<!>opMal.IMOHHbiX CBOHCTB (cM. Ta6n. l): a- NQ l O; 6- NQ 18 

IlpH TIOBbliiieHHhiX npoąHOCTHhiX xapaKTepM:CTHKaX BCeX 6JIH3Jie)l(aii(M:X !IOpO,D,HhiX CJIOeB (Ba

p11aHT N!d 8 TIO Ta6n. 2) :m!Opbl O" B OCHOBHOM aHaJIOrM:ąHbl ,D,pyr ,D,pyry He3aBHCM:MO OT pacnpe

,D,eJieHM:JI M:X ,D,e<jJopMaUM:OHHhiX CBOHCTB (pHC. 8). J1CKJIIOqeHHe COCTaBJI.HIOT: 

6onee 06IIIHpHa.H 30Ha pa3rpy3KM: B TIOąBe !IpM: IIOHH)l(eHHhiX ,D,e<jJopMaUHOHHhiX xapaKTepi1CTI1-

KaX CJIOeB, ąTO o6yCJIOBJieHO HX TIOBbiiiieHHhiM nepeMeii(eHHeM B TIOJIOCTh Bbi pa60TKH; 

HeCKOJlhKO B03pocrna.H KOHUeHTpaUH.H O"B 6oKaX Bblpa60TKI1 !IpM: IIOBhillieHHh!X ,D,e<jJopMaUHOH

HhiX XapaKTepHCTHKaX IlOpO,!lJlhiX CJIOeB, 4TO 06o.HCHl!eTC.H B OCHOBHOM ,D,O!Ipe,D,eJibHhiM COCTO

.HHHeM 3TI1X o6naCTeH. 
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a) 6) 

·-

PHC. 7. 3mopbl llpHBC,[IeHHb!X HallplDKeHHM (} llpH JIOHHJKeHHb!X npoąHOCTHbiX xapaKTepHCTHKaX BCeX 6JlH3-

J1ClK3ll\HX liOpO,LIHhiX CJlOeB (CM. Ta6n. 2) JIO BapHaHTaM HX .[le<jlopMaUHOHHb!X CBOMCTB (CM. Ta6n. J): 
a-NQlO; 6-NQJS 

a) 

l 
L 

l 
l 

________ ! 

6) 

l 
l 
l 
l 
l 

~-- - - - - --- ----- -- - _____ , 

PHc. 8. 3mopbi npuae.n:eHHhiX Hanpl!lKeHHM (} npu noBbi!lleHHhiX npoąHOCTHbiX xapaKTepi!CTl!Kax acex 6,1H3-

neJKamux liOpO,LIHbiX CJlOeB (CM. Ta6n. 2) liO BapuaHTaM HX )lCCjlOpMaUl!OHIIbiX CBOMCTB (CM. Ta6n. ] ): 

a-N2l0;6-N2l8 

l13MeHeHJ1e rrpe.n;ena IIpOLIHOCTFI Ha CJKaTHe BTOporo IIOpO):(HOfO CJ10ll KpOBJlH B qeTbipe pa3a, 

IIpaKTHqeCKH He CKa3hiBaeTCll Ha ycTaHOBJleHHhiX BhiUie TeH.[(eHUHl!X BJ1Hl!HF!ll .n;ecpOpMaUHOHHhiX 

XapaKTepHCTFIK 6J1H3J1e)l{a1UHX IIOpO.[(HhiX CJ10eB. 

OcHOBHOH BhiBO.D: H3 rrpoBe.n;eHHhiX Hccne.n;oBaHHH (H=400 M) .n:ocTaTO'IHO OLieBH.[(eH: B rrpe

.n:emHoM (3arrpe.n;eJlhHOM) COCTOl!HHH liOpO.[(HhlX CJlOeB (HJ111 HeKOTOpblX F!X o6nacTeH) ):(ecpopMa

UHOHHble CBOHCTBa liOCJle.[(HFIX B ropa3.[(0 MeHbUieH CTerreHH BJlF!JiłOT Ha Hanpl!)l{eHHOe COCTOl!HHe 

yrneBMeW:aiOW:eH TOJllUH B cpaBHeHHFI C rrpoqHQCTHbiMH xapaKTepHCTF!KaMH (2]. 
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IlpH aHaJIH3e :m10p IIOJIHblX nepeMell\eHHH B CJIOHCTOH ymeBMell\a!Oll\eH TOJI!l\e B OKpeCTHOCHI 

nnacTOBOH Bbipa6oTKH (H= 400 M) MO)!(HO c)l.eJiaTb B biBO)]. o cyll\eCTBeHHOM BJIHl!HHH Ha non e 

ncpeMell\CHHH )].C<jJOpMaUHOHHbiX XapaKTCpHCTHK He TOJ1bKO nepBbiX IIOpO)].HbiX CJIOCB KpOBJ1H 

H IIO'łBbl, HO H BTOpOrO CJIOll KpOBJIH, 'łTO CJIC)].YCT Y'łHTbiBaTb npH pa3pa60TKC MeTO)l.HKH IIpOrH03a 

npol!BnenHi1 ropnoro )].asnenH.ll. 

PaMHal! Kperrb rrnacToBoro unpeKa naxo)].HTCll B .uocTaTO'łHO cTa6HJ1bHOM narrp.li)!(CHHOM co

CTOl!HHH (rro KpHTepH!O OUCHKH- BeJIH'łHHe npHBe)].CHHbiX Hanpl!)!(eHHH) BHC CY!l\CCTBCHHOH 3a

BHCHMOCTH OT )l.e<jlopMaJJ;HOHHbiX xapaKTCpHCTHK 6J1113Jle)!(all\HX IIOpO)].HbiX CJ10eB . KaK OTMC'łCHO 

paHee, O'łCBH)].HO, :HO CBl!3aHO C IIOBb!llleHHOH )].e<jlopMaUHOHHOH cnoco6HOCTb!O BMC!l\a!OIUHX 

nopoA B npeACJ1bHOM cocTO»HHH, o6ecrre'łHBa!Oll\ero 6orree paBHOMepnoe narpy)!(eHHe paMbi, 

a TaK)!(e C nO~IBJieHHeM nnaCTH'łCCKHX mapHHpOB B p aMe, CHH)!(a!Oll\HX MaKCHMYMbl 113rH6a!Oll\

ero MOMeHTa no ee KOHTypy. l13MCHCHHe MO)l.YJ1ll )].e<jlopMaUHH nopO,ll.Hb!X CJIOeB B HHTepBaJie 

(0 , 3 .. . 1 )·l 0 4 
Mila HeCyiUeCTBCHHO CKa3biBaeTCll Ha MaKCHMyMe O' B paMHOH KpeiiH KaK npH no

HH)!(CHHbiX (A o 0,3%), TaK H noBbllllCHHbiX (A o l ,5%) npo'łHOCTHbiX xapaKTepHCTHKax. KaąecT

BeHHO-KOJIH'łCCTBeHHbiH aHamn 3n10p pacnpe.ueneHHJI O' B 3aBHCHMOCTH OT E{ ,[l Bbil!BHn cne)].y

!OIUHe OC06CHHOCTH: 

IIpH nOHH)!(eHHbiX npO'łHOCTHbiX XapaKTCpHCTHKaX BCCX 6JIH3JIC)!(all\HX nopO)].HbiX CJIOCB yMe

HblllCHHC EiK,rT cnoco6cTByeT 6orree paBHOMepnoMy pacnpe)].enenmo O' no KORTypy paMbr: 

HMe!Oll\HeC.ll o6rraCTH IIOHH)!(CHHOrO O'= (0,90 ... 0,93) O'r yMeHblllaiOTCll C npH6JIH)!(CHHCM 

O'= (0,93 .. . 0 ,98) O'r K rrpe)].erry TeKyąecTH CTanH CT5; 6orrblllall ąacTb o6'beMa paMno:H: KpenH 

HaXO)].HTCll B IIJiaCTH'łCCKOM HJIH 6JIH3KOM K HCMY COCTOl!HHl!X; 

np11 IIOBbiillCHHbiX npoąnocTHbiX xapaKTepHCTHKax nopOAHhiX crroeB yBeJIH'łCHHe EiK .n cno

co6cTByeT HCKOTopo:H: pa3rpy3Ke CBo,[(a paMbi ,11.0 (0,56 ... 0,81) O'r, oco6enno B palione 3aMKa 

CBO)].a; 3TO 06'bl!CH.l!CTC.ll YBCJ1H'!CHHCM )!(CCTKOCTH nopO.[(HbiX CJ10CB, qTo IIOBbiillaeT COIIpOTHB

JieHHe HX rrporH6y 11 qaCTH'IHO pa3rpy)!(aCT CBO.ll paMbi; 

MHHHMYM IIpHBC,[(CHHb!X nanpl!)!(eHHH HaXO)l.HTCll B 3aKpenHOM npocTpaHCTBe B HH)!(HCH 'łaCni 

npl!MOJIHHelinoro yąacTKa CTOHKH paMbi, a caMa BeJIH'łHHa O'= 0 ,2 ... 0 ,5 Mila B 3a6yToBKe 3a

Kpennoro IIpOCTpaHCTBa yKa3biBaeT, 'łTO OHa HaXO)l.HTCll Cll\C B CTa,[(HH YIIJIOTHeHH.ll C IIOBbi

IllCHHOH )l.C<jJOpMaUHOHHOH cnoco6HOCTb!O, 6rraro,[(apl! qeMy ,[(O HCKOTOpOH CTeneHH CrJia)!(HBa

eTCll 3n!Opa Harpy3KH Ha paMy. 

06Il\HH Bb!BO)l. no pe3yJibTaTaM OueHKH BJIH.l!HHll )l.e<jlopMaJJ;HOHHbiX xapaKTCpHCTH:K 6JIH3JIC

lKaiUHX nopO.[(HbiX CJ10CB Ha H,L(C CHCTCMbi «KpCIIb-MaCCHB» B npe.[(CJlbHOM (3arrpe.[(CJibHOM) CO

CTOl!HHH (H= 400 M) CJIC)l.Y!OII\HH: 

Haiipl!)!(eHHOC COCTOl!HHC BMell\a!Oll\er o lllTpeK IIOpO.[(HOro MaCCH:Ba H, oco6eHHO, paMHOH Kpe

nH He HMCCT CTOJib TCCHOH CB.li3H C .[(C<jlopMaUHOHHb!MH xapaKTepHCTHKaMH nopO,ll.Hb!X CJIOCB 

KaK c ax npoqnocTHbiMH cBolicTBaM:a; 

3n!Opa nepeMCil\CHHH CliCTeMbl, B TOM 'łHCJIC li IIOpO.[(HOrO KORTypa Bb!pa60TKH, HaXO)].HTCl! 

B TCCHOH CBli3H C )l.e<jlopMauHOHHb!MH XapaKTCpHCTHKaMH BCCX 6JIH3J1C)!(all\HX nopO.[(HbiX CJIOCB. 

J1HTEPATYPA 

[ J] KOMilb!OTCpHOC MO):(CJ111pOBaJ-me Hanpl!lKCHHO-):(e<jlopMHpOBaHHOrO COCTOl!HHl! MCJ1KOCJ10HCTOrO IlOpO):(

HOrO MaCCHBa BOKpyr !1J1aCTOBOH Bblpa60TKI1 fKHHra J. ,Uorrpe):(CJlbHOC AC<jlopMHpOBaHHC CHCTCMbl 

«Ilopona-Kpenb» //B.I1. EoanapeHKO, I1.A. KoBaneBCKal!, r.A. CHMaHOBłl"-1, B.B. <l>oMH'-ICB. - .[(aerrpo
IlCTpOBCK: CHCTCMHblC TCXHOJ10fi1H, 2006. - 172 C. 

[2] ~0):\CJIHpOBaHHC I1pC):(CJ1bHOrO H 3a!1pC):(CJ1bHOrO COCTOl!HHR CJ10HCTOrO IlOpOAHOrO MaCCHBa BOKpyr 

nnaCTOBOH Bb!pa60TKI1 /EoH,':(apeHKO B.I1., KoBaneBCKaR I1.A., CHMaHOBH'-1 r .A., <l>OMH'ICB B.B. 
//~aTep . Me)!()J.. aayąao-npaKT. KOH<jl. «<l>opyM ropHHKOB-2007». - .[(aerrporreTposcK: HrY, 2007. -
C .S0-56 . 
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STATUS lAlOŻYCI ELA 
W RAMACH PROGRAMU 

~ 
MARKOM __ ,.,. __ _ 
~niaRotiiZnacz.cni.aMmlc 
Finnowych i Handlowych w Polsce 

ISO 14001 :1996 

l l• 
J .l 

ł 

l 

l~ _a; . 

SIENANOVA 

EkoKLINKIER 

~ LUBELSKI W~GIEL 
. ,.,. "BOGDANKA" 
~.... .... - SPÓtKA AKCYJNA -

Lubelski Węgiel " 

Q jedyna kopalnia eksploatująca węg· 
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, 

Q producent węgla kamiennego en•!Tg•ew<~J:ii .. 
i ceramicznej cegły elewacyjnej, 

Q solidny dostawca l kontrahent, 
Q fachowa załoga l nowoczesne ro2:wiląfijiil1i!riiD111,!1iura 

i technologiczne w górnictwie, 
Q wysoka wydajność, niskie koszty l 
Q dbałość o ochronę środowiska 

System Zarządzania Środ 
Q lider w branży- 5 krotny laureat 

w tym ostatnio za rok 2004 
Q laureat konkursu PB "Filary Polsklej lonie Lubelskim 
Q laureat konkursu KPP " Lubelski Orzeł Biznesu' Pracodawca Roku 2003" 
Q laureat konkursu Prezydenta RP "Firma Przyjazna środowisku" 
Q laureat "Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego" 

za rok 2004 l wielu Innych wyróżnień 
Q sponsor w dziedzinie sportu, kultury l wielu Inicjatyw społecznych. 

teł. 081/462 51 00, 462 51 01 , fax 081/462 51 91 www.lw.com.pl bogdanka@lw.com.pl 
Dział Sprzedaży Węgla : teł. 081/462 55 80, 462 55 82, fax 081/ 462 56 37 

h 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ; Bogdanka; 21-013 Puchaczów 
tel. (081) 462-54-32, 462-54-38; fax (081) 462-54-37 
www.ekoklinkier.pl; info@ekoklinkier.pl 
Uw.g• ~ cegły typu mel• n:t. Odcltnlfł kolorów cegieł mogl{ nieznicznie odbleg•6 od pokaunych n• zdj"cl• ch. 



KOMPANIA 
WĘGLOWA S.A. 

40-039 KATOWICE, ul. Powstańców 30 
tel. : 032 757 22 11, fax: 032 255 54 53 
e-mail: centrala@kwsa.pl 



MINING 
SERVICE SPótJ<AZO.O. 

"EMES-MINING SERVICE" Sp. z o.o. istnieje na rynku usług górniczych od blisko 20. lat. 
W roku 2007 firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania, potwierdzony uzyskaniem 
certyfikatów. Firma działa w dwóch obszarach: 

• wykonawstwa kompleksowych robót górniczych, w tym: 

• drążenie wyrobisk chodnikowych, 
• likwidacja i zbrojenie ścian, 
• przebudowy wyrobisk. 

'\: ' • " •• ł 

• produkcji i dystrybucji środków chemicznych dla g"'órnic~a. ~ .~ ••• 
..,;. .,:. .. .J ' . 

• kleje poliuretanowe do górotworu: '.p • ~ ' 

- PUROGÓR WR, ·'., • ' ' ; • 
- PUROGÓR WR-C, ! 

- GÓROPOR WS, 

• antyelektrostatyczne kleje i piany poliuretanowe, bezpieczne wobec 
- PUROSTAT AS, 
- PUROSTAT AS-C, 
- PUROSTAT AW, 
- PIANOSTAT WS, 

• preparaty do profilaktyk wentylacyjnych: 
- SURFAGÓR R (do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego), 
- ANTYPIROGÓR C (do zwalczania zagrożeń pożarami endogenicznymi). 

"EMES-MINING SERVICE" Sp. z o.o. wykonuje roboty górnicze we wszystkich spółkach 
węglowych, którym dostarcza również produkowane środki chemiczne. 

Firma wykonuje ponadto kompleksowe usługi chemiczne na bazie produktów własnych. 

EMES-MINING SERVICE Sp. z o.o. 
40·095 Katowice, ul. Mikotawska 1 OOa 
tel. 032/757 45 50, fax 032/757 44 77 
e-mail: zarzad@emes-mining.pl 
http://www.emes-mining.pl 

Dział górniczy 032/757 45 52 
Dział energomechaniczny 032/757 45 72 
Dział chemiczny 032/757 45 79 



-42°C a wszystko działa Przykład instalacji LENNETAL Typ 2·150 

Przewoźne instalacje do odsysania gazu kopalnianego 
Planowanle, projektowanie l produkcja 

Przykład instalacji LENNETAL Typ 2-150 
Przeważna instalacji odsysająca firmy LENNETAL typu 2·150 cechuje się 
wysoką niezawodnością, bezpieczeństwem oraz elastycznością . W 
niniejszym przykładzie odsysanie gazu kopalnianego odbywa się za 
pomocą sprężarki otacyjnejz wirnikiem łopatkowym. Realizowane mogą 
być strumienie objętości o wlelkoścl500·15.000 m3ill. Również w trudnych 
warunkach klimatycznych stacja odsysan~ realizuje niezawodną wydajność. 

Wszystkie istotne parametry Instalacji, takle jak na przykład strumień 

objętości, ciśnienie tłoczenia, ciśnienie ssania, zawartość CH,, O~ co, 
fip. są rejestrowane l mogą być odpytywane online. Możliwe jest również 
zdalne sterowanie Instalacją. 

Rozwiązania specyficzne dla klienta 
Dzięki modułowej budowle Instalacje LENNETAL mogą być realizowane 
w różnorodnych wykonaniach. W ten sposób między Innymi mogą zostać 
zreal~owane również Instalacje z prćżnkJWyml pompami pierścleniowymi cieczy. 

.... Eksploatacja niewymagającą 
większej konserwacji 

.... Mała wilgotność gazu- możliwe 
bezpośrednie zużytkowanie 

.... Wysoki standard bezpieczeństwa 

.... Możliwość bezpośredniej ingerencji 
dzięki zdalnej kontroli Instalacji 

Aby uzyskać bliższe Informacje o naszych przewoźnych Instalacjach 
do odsysania gazu kopalnianego zadzwoń po prostu do nas: 

Numer telefonu: +49 2391 6090·0 
www.lennetal.de 





PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 

1.Siatka zgrzewana ~pu MIDO. 

2.Siatka zgrzewana podatna typu MIDO. 

3.Rozpory rurowe typu MIDO do obi!Jdowy V25, 

4.Rozpory rurowe typu GV do obudowy V25,V29 

5.Kotwy urabialne 

6.Kotwy stalowe 

KWSz z włói(na szklane 

7 .Eieme ~}! opyEiowy Knl'~n·l'Aio• 

PPUH MIDO Sp. z o.o. 
40.021 KATOWICE 
ul. Damrota 16 

tel./fax: (032) 757 31 32: 757 31 54 
teł. kom. 0606 92 93 54 
e-mali: mido@mido.pl; www.mido.pl 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

FAIR PLAY 
2004,2005,2006, 2007 



ADRES 

ul. Boczna 24 
44-335 Jastrzębie Zdrój 

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu 
górniczego 

w zakresie wymaganym rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w szczególności: 
- przeprowadzania badań zagrożenia metanowego 

w podziemnych zakładach górniczych, 
- wykonywania badań dla określenia 
metanonośności pokładów węgla, 

- opracowywania prognoz metanowości wyrobisk 
górniczych, 

- opiniowania projektów technicznych dotyczących 
eksploatacji w szczególnych warunkach 
zagrożenia metanowego. 

Zakład świadczy usługi dla kopalń węgla 
kamiennego w zakresie: 

- projektowania i budowy podziemnych oraz 
powierzchniowych obiektów i urządzeń 
odmetanowania, 

- wdrażania i prowadzenia ruchu odmetanowania, 
- prac wiertniczych otworów drenażowych, 

geologicznych, technicznych 
i wielkośrednicowych, 

- produkcji sprzętu do wierceń podziemnych 
i osprzętu gazowego dla urządzeń odmetanowania, 

- produkcji kontrolnych mieszanek 
gazowych 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 



Ha n sen •••• group 
El gór+ Hansen 

Sp.zo.o. 
ELGÓR+HANSEN sp. z o.o. 
41 -500 Chorzów, ul. Opolska 19 
tel. (32) 249 94 80, tel./fax (32) 241 34 57 
e-mail: poczta@elgor.com.pl, www.elgor.com.pl 

Firma Elgór + Hansen z siedzibą w Chorzowie jest 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 legilymuje się najwyższymi kwalifikacjami i wie
loletnią praktyką zawodową. co wespół z nowoczesną technologią 
gwarantuje światowąjakość naszych niżej wymienionych wyrobów: 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘC I E 3,3 kV i 6 kV tj .: 
- ognioszczelnych pól rozdzielczych 
- wyłączników wielestycznikowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji transformatorowych 
- rozruszników tyrystorowych 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE DO 1 kV tj .: 
- stacji kompaktowych 
- rozruszników tyrystorowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji transformatorowych 
- wyłączników wielestycznikowych 
- stacji do zasilania kompleksów chodnikowych 
- zespołów transformatorowych 
- skrzyń aparaturowych kombajnów chodnikowych 
- mikroprocesorowego układu automatyzacji przenośników z transmisją 
danych i wizualizacją na powierzchni -typu EH-APD1 . 

Oferta firmy skierowana jest do zakładów górniczych w kraju l zagranicą. 

Świetnie zorganizowany serwis, będący wizytówką firmy, w katdaj chwili służy 
klientom doradztwem i pomocą. 

Elgór + Hansen oferuje ponadto usług i w dziedzinie: 
• kompletacji dostaw wyposażenia elektrycznego do urządzeń górniczych 
• remontów i modernizacji ognioszczelnej aparatury budowy przeciwwybuchowej 
• opracowania dokumentacji technicznej układów elektrycznych stosowanych 
w górnictwie, a w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wvow,nelm. 

Stali klienci firmy i powiększające się grono nowych 
kontrahentów są najwyższym wyrazem uznania dla firmy, 
jako wiarygodnego partnera. Przejawem dbałości 
o klienta jest wprowadzony system zarządzania jakością 
według norm ISO vv•• ,.--~ 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009 

Za rok Szkoła Osiemnasta, dla nas organizatorów bardzo ważna, 

a dlaczego- wyjaśnię w kilku zdaniach. Otóż jesteśmy ludźmi kon

serwatywnymi. Przywiązujemy się do miejsc, trzymamy się ugrun

towanych, znanych poglądów. To co nas otacza zmienia się jednak 

coraz szybciej, często szybciej niż my się zmieniamy. W pewnym 

momencie dostrzegamy, że obok jest lepiej, a może też być ina

czej. l tak jest też z nami. Dostrzegliśmy już kilka lat temu, ze nasze 

Centrum Kongresów i Rekreacji nic się nie zmienia, a obok są do

skonalsi i lepiej przygotowani aby nas gościć, stąd czekają nas 

przenosiny. Rosną też wymagania programowe naszych wiernych 

Uczestników i Sympatyków i musimy na nie zareagować, a więc 

coraz wyższy poziom naszych materiałów, coraz więcej praktycz

nych tematów. Tak też będzie w przyszłym roku. Bogatsi o do

świadczenia Światowego Kongresu Górniczego będziemy się sta

rali sprostać nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wiek wie

dzy i informacji. No, cóż takie czasy ... Być może istniały czasy 

piękniejsze, ale te są nasze- jak pisał Jean Paul Sartre. 

Jerzy Kicki 

Kraków, 16.02.2008 r. 
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