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Słowo wstępne 

Przed nami osiemnaste spotkanie, tym razem w stołeczno-królewskim, magicznym mieście Kra
kowie. Obrady odbywać się będą w murach AGH - w dziewięćdziesiątym roku jej istnienia
w salach konferencyj nych hotelu Cracovia oraz w teatrze im. Juliusza Słowackiego - jednej z naj
słynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich scen. Przenosiny realizujemy w dość nieciekawej 
sytuacji dla całego sektora górnictwa podziemnego, który znowu przeżywa trudne chwile. Te trud
ne chwile wywołane konsekwencjami światowego kryzysu finansowego oraz spadkiem cen surow
ców mineralnych skłoniły nas do podjęcia działań mogących, w przypadku kolejnych niekorzyst
nych zdarzeń, zmniejszyć skalę trudności w wychodzeniu z kryzysu. Stąd też pojawienie się sesji 
poświęconej ryzyku w górnictwie. Ryzyko i niepewność zawsze towarzyszyły i towarzyszą każdej 
działalności człowieka. Dotyczy to w szczególności działalności górniczej . To w górnictwie korzy
stamy z wyczerpywanych i ograniczonych zasobów złoża kopaliny, które jest podstawą naszych 
działań produkcyjnych. Złoże jest zawsze unikalne i nie do końca rozpoznane, co świetnie obrazuje 
powiedzenie, iż o złożu wiemy najwięcej, kiedy zostanie wyeksploatowane. A zatem jego eksplo
atacja obarczona jest ryzykiem. Używam tego terminu zgodnie z "Teorią programowania" Oskara 
Langego, który pisał iż "Ekonomiśc i neoklasycznej szkoły zamiast terminu ryzyko używali okre
ślenia niepewność. Obecnie terminu niepewność używa się w przypadkach, gdy niemożliwe jest 
zastosowanie w badaniu danego zjawiska rachunku prawdopodobieństwa. Jeś li możliwość taka ist
nieje używamy raczej terminu ryzyko". Tak interpretowane ryzyko można w pewnym stopniu zmi
nimalizować, bądź też nim wręcz zarządzać . Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do branży 
górnictwa, gdzie mamy do czynienia zazwyczaj z niedokładnie rozpoznanym złożem, wysokimi na
kładami inwestycyjnymi, wysokimi kosztami stałymi produkcj i i realiami charakteryzującymi oto
czenie gospodarcze (kursy wymiany walut, inflacja, zmienne ceny surowców oraz ryzyko polity
czne i prawne). Wyżej wymieniony sposób podejścia do ryzyka jest wystarczającym uzasadnieniem 
dla organizacji sesji Ryzyko w górnictwie. Z uwagi na olbrzymi zakres tematyczny tegoroczna Szko
ła skoncentruje się na zagadnieniach ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu górnika i ryzy
ka towarzyszącego eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych. W roku przyszłym będzie się 
koncentrowała na zagadnieniach związanych ryzykiem rynkowym, fi nansowym, politycznym. 

W bieżącym roku czekają nas dwie sesje plenarne: 
l. Nowe techniki i technologie przyszłości w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mine

ralnych. Sesja, którą również mamy zamiar kontynuować w latach przyszłych ma na celu zapo
znawanie uczestników i wywołanie dyskusj i na temat technik i technologii, jakie może stosować 
górnictwo i branże pokrewne często w odległej przyszłości. 

2. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej -od akcesji do prezydencji, która uzyskała podob
nie jak przed pięcioma laty wysoki patronat, tym razem ministra Mikołaja Dowgielewicza- sze
fa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, pełnomocnika rządu ds. polskiej prezydencji w UE. 
Interesująco zapowiadają się dwa przedsięwzięcia nawiązujące do niezwykle aktualnych proble-

mów podziemnej działalności górniczej: 
l. forum dyskusyjne pt. "Kombajny czy strugi? Kiedy i dlaczego?" z udziałem producentów i użyt

kowników maszyn; 
2. forum dyskusyjne poświęcone wracającej od kilku lat tematyce organizacj i czasu pracy w gór

nictwie z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców, Związków Zawodowych, przedsię
biorstw górniczych, przedstawicieli ministerstwa Pracy i Folityki Socjalnej. 

lil 



Tradycyjnie obradom Szkoły towarzyszyć będzie wiele wydarzeń, które sąjej stałymi przedsię
wzięciami: sesje związane z bezpieczeństwem pracy, techniką i technologią eksploatacji złóż i as
pektami ekonomicznymi, turniej wiedzy górniczej, wyjazdy naukowo techniczne i wspaniałe wieczo
ry, tym razem w atmosferze magicznego Krakowa. 

Wierzę, że tegoroczna Szkoła będzie tradycyjnie miejscem interesujących dyskusji, okazją do 
nawiązania wielu ciekawych kontaktów i utrwalenia starych przyjaźni. I chociaż Szkoła wielu z nas 
może się jawić jako niepewna, musimy pamiętać powiedzenie Petera Druckera- niedawno zmarłe
go światowego guru zarządzania, iż "najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest jej two
rzenie". 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

Jerzy Kicki 

Kraków, luty 2009 r. 
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URZĄD 

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRA W 

PRZYGOTOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
l SPRA WOW ANIA PRZEZ RZECZPOSPOLIT Ą POLSKĄ 

PRZEWODNICTW A W RADZJE UNIJ EUROPEJSKIEJ 

Mikołaj Dowgielewicz 

Warszawa, 19 lutego 2009 r. 

Do Pań i Panów 
Uczestników Konferencji 
"Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009" 

Szanowni Państwo, 

Było mi bardzo miło objąć patronatem sesję poświęconą problematyce Unii Europejskiej podczas 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i EnergiąPolskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo- Hut
niczej im. St. Staszica- we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. 

Wcześniej podjęte zobowiązania uniemożliwiają mi, niestety, osobisty udział w konferencji. 
Chciałbym jednak tą drogą przedstawić Państwu najważniejsze wyzwania stojące przed polityką 
energetyczną UE w nadchodzących miesiącach i latach, ze szczególnym uwzględnieniem problema
tyki węgla kamiennego. Działania, które rozpoczynamy w Unii Europejskiej będą kontynuowane 
także w trakcie polskiej Prezydencji. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego - we wszystkich 
jego wymiarach- będzie jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. 

Szanowni Państwo, 

Rozwój polityki energetycznej Unii Europejskiej począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku aż 
po dzień dzisiejszy był kształtowany w oparciu o wyzwania energetyczne, którym państwa człon

kowskie nie były w stanie sprostać na poziomie narodowym. 
W ostatnim dziesięcioleciu wysiłki Unii Europejskiej skoncentrowały się na zmniejszeniu struk

turalnej słabośc i Wspólnoty, jeśli idzie o jej bezpieczeństwo energetyczne. Unia Europejska, jako 
jeden z największych konsumentów energii na świecie okazała się bowiem także jej największym 
importerem. Zależność ta ciągle się utrzymuje i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo poszczegól
nych państw członkowskich nie tylko w obszarze gospodarczym, ale także społecznym i politycz
nym, ponieważ bezpośrednio przekłada się na relacje państw członkowskich z państwami trzecimi. 

W związku z powyższym Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie długofalowej strategii 
energetycznej, która od czasu przyjęcia konkluzji Rady Europejskiej w marcu 2007 roku została 
oparta na trzech filarach : l. promowaniu równowagi ekologicznej i przeciwdziałaniu zmianom kli
matu; 2. zapewnieniu konkurencyjności gospodarek i dostępności energii po przystępnej cenie oraz 
3. wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. 

Do tej pory uwaga Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich koncentrowała się 

głównie na polityce klimatyczno-energetycznej , czego wynikiem jest przyjęty w grudniu 2009 ro
ku przez państwa członkowskie tzw. pakiet klimatyczny dający wyraz wysokim ambicjom Wspól-
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noty w zakresie redukcji emisji C02 i zwiększania efektywności energetycznej. Równolegle toczy
ły się dyskusje nad wzmocnieniem konkurencji na wspólnotowym rynku gazu naturalnego i energii 
elektrycznej, czego wynikiem jest tzw. III Pakiet Liberalizacyjny, znajdujący się aktualnie na koń
cowym etapie procesu legislacyjnego Wspólnoty. 

Konflikt rosyjsko-gruziński z sierpnia 2008 roku oraz konflikt gazowy pomiędzy Rosją i Ukra
iną ze stycznia 2009 roku wyraźnie unaoczniły państwom członkowskim naglącą potrzebę wzmoc
nienia europejskiej polityki bezpieczeństwa dostaw. Polska odegrała ważną rolę w przeniesieniu 
ciężaru dyskusji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego właśnie na ten jego aspekt. 

Kompleksową propozycję rozwiązań w tym zakresie przedstawiła Komisja Europejska w listo
padzie 2008 roku w ramach II Strategicznego Przeglądu Energetycznego (ang. Second Strategie 
Energy Review- SER II). 

W dokumencie tym Komisja przedstawia plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycz
nego i solidarności energetycznej UE, który koncentruje się na realizacji celów w ramach pięciu prio
rytetów: 
l. Potrzeby w zakresie infrastrukturyidywersyfikacji energii; 
,., Stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii; 
3. Zapasy ropy naftowej i gazu oraz mechanizmy reakcji w sytuacjach kryzysowych; 
4. Efektywność energetyczna; 
5. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych UE. 

Pozwolicie państwo, że skupię się na ostatnim priorytecie, a konkretnie na roli węgla w tym za
kresie. 

Z satysfakcją odnotowujemy, że istotna rola węgla kamiennego i brunatnego w bilansie energe
tycznym UE została przez Komisję podkreślona. Nie ulega także wątpliwości, że węgiel jest gwa
rantem niezależności energetycznej państw członkowskich, takich jak Polska, która opiera na nim 
produkcję energii elektrycznej. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na największe wyzwanie, przed którym teraz stoimy, 
czyli pogodzenie energetycznego wykorzystania węgla z zobowiązaniami redukcyjnymi poszcze
gólnych państw członkowskich w zakresie emisji C02. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje od 
Komisji konkretnych propozycji wsparcia rozwoju sektora węglowego tak, by w przyszłości stał 
się on atutem, a nie problemem państw członkowskich ze względu na ich zobowiązania redukcyj
ne. Jest to zadanie tym trudniejsze, że ciągle nie są dostępne tanie i sprawdzone niskoemisyjne te
chnologie węglowe . Polska wielokrotnie podkreślała ten problem na forum instytucj i Wspólnoto
wych. 

Tym bardziej, zatem cieszy fakt, że na wiosnę 2009 roku Komisja zobowiązała się przedstawić 
komunikat dotyczący finansowania technologii niskoemisyjnych. Ponadto przygotowywany jest rów
nież przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych, która zapewni po
prawione ramy umożliwi ające regulowanie kwestii efektywności energetycznej oraz emisji C02 po
za systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

Są to inicjatywy idące w dobrym kierunku, jednak oczekujemy znacznie więcej. Pewnym roz
wiązaniem może być wykorzystanie technologii produkcji energii elektrycznej z wychwytywaniem 
i magazynowaniem dwutlenku węgla. Potencjalnie dają one możliwość łagodzenia negatywnego 
wpływu stosowania węgla na środowisko. Pomimo zastosowania już technologii CCS w niektó
rych elektrowniach w Unii Europejskiej, wydaje się niezbędnym, by technologię tę sprawdzić 
w działaniu na skalę przemysłową oraz zwiększyć jej efektywność . Obecnie nie zapewnia ona bo
wiem rentowności inwestycji , ze względu na wysokie koszty wdrożenia, co przekłada się bezpo
średnio na wzrost ceny produkowanej energii elektrycznej. Ulepszeniu tej technologii mają służyć 
projekty pilotażowe programu flagowego UE. Polska wyraziła wolę uczestnictwa w tym programie 
i wybudowania, przy wsparciu Wspólnoty, dwóch obiektów demonstracyjnych na terenie kraj u. 

Aktualnie, Folska negocjuje bezpośrednie wsparcie wykorzystania technologii CCS w elektrow
ni w Bełchatowie w ramach środków z Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej. Otrzymanie 
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dofinansowania pozwoli nie tylko na zmniejszenie emisji i zwiększenie konkurencyjności elektrow
ni, ale dodatkowo da Polsce przewagę technologiczną nad państwami, które będą wdrażać tę tech
nologię w bardziej odległej przyszłości. Będzie to dużym atutem, jeśli technologia CCS okaże się 
rozwiązaniem problemów wysokiej emisyjności produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem 
węgla. 

Wspomniałem już, że Unia Europejska za priorytet w dziedzinie polityki energetycznej uważa 
ochronę środowiska i ograniczenie emisji C02. Na skutek działań m.in. Polski, ciężar dyskusji 
w zakresie europejskiej polityki energetycznej przenosi się aktualnie na wzmocnienie jej III filaru, 
czyli bezpieczeństwa dostaw. W tym zakresie węgiel odgrywać powinien istotną rolę, jako wewnę
trzne źródło energii Unii Europejskiej, do którego dostęp jest wolny od wpływów politycznych 
i ekonomicznych państw trzecich. 

Polska aktywnie zabiega o przyjęcie przez Radę Europejską kierunkowych konkluzji w marcu 
2009 roku, w których przedstawiony zostanie szczegółowy harmonogram dalszych działań w zakre
sie wzmacniania bezpieczeństwa dostaw, w tym wykorzystania węgla, jako wewnętrznego źródła 
energii w UE. Istotną rolę, o czym już wspomniałem, odgrywać będą inwestycje w nowe niskoemi
syjne technologie węglowe i ces. 

Podsumowując pragnę zapewnić, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej będzie kontynuował w na
stępnych latach na forum Unii Europejskiej działania w zakresie pozyskiwania funduszy na nowe 
projekty infrastrukturalne, rozwój niskoemisyjnych technologii węglowych i uzyskanie odpowied
nich warunków produkcji energii elektrycznej z węgla, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo ener
getyczne Polski , a w konsekwencji również Unii Europejskiej . 

Z poważaniem, 

Mikołaj Dowgielewicz 
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Upadowa odstawczo-transportowa KWK "Marcel" 
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STRESZCZENIE: W latach 2002-2008 w KWK "Marcel" w mieście Radlin realizowana była jed
na z najważniejszych inwestycji w całym 125-letnim okresie jej istnienia: Upadowa odstawczo-trans
portowa z poziomu 400 m na powierzchnię. Jest to również największa i najważniejsza inwestycja 
w Kompanii Węglowej S.A. oddana do użytkowania w 2008 roku. Wykonane wyrobisko w zasad
niczy sposób zmieniło model kopalni umożliwiając przede wszystkim uproszczenie odstawy urob
ku oraz podniesienie wielkości wydobycia, co tym samym przekłada się na uzyskiwanie przez ko
palnię lepszych efektów finansowych. Zalet zastosowanego w KWK "Marcel" rozwiązania jest 
znacznie więcej i zostały one przedstawione w niniejszym referacie. 

Rys. l. Widok części macierzystej kopalni "Marcel" 
Figure l. The view ofthe original part of"Marcel" mine 

3 



l. WPROW ADZENIE 

Kopalnia "Marcel" jest zakładem funkcjonującym organizacyjnie w ramach Kompanii Węglowej 
S.A. w Katowicach, a także przynależy do Centrum Wydobywczego "Południe". Terytorialnie ko
palnia znajduje się w mieście Radlin, zaś swoją działalność górniczą prowadzi w ramach Obszaru 
Górniczego "Radlin I" o powierzchni 57,3 km2

• Pod względem geologicznym złoże KWK "Mar
cel" zalega w obrębie dwóch niecek: niecki jejkowickiej tworzącej część macierzystą kopalni oraz 
niecki chwałowickiej w rejonie, której znajduje się część marktowieka kopalni. Granicę obu niecek 
stanowi lokalna dyslokacja tektoniczna w postaci nasunięcia michalkowiekiego o amplitudzie oko
ło 1100 m. 

Rys. 2. Obszar działalności KWK "Marcel" 
Figure 2. Mining area of"Marcel" mine 

~l 

;-

Zasoby operatywne kopalni wynoszą 76 520 tys. ton, z czego 4364 tys. ton przypada na część 
macierzystą, zaś pozostałe zasoby przypadają na część marklowicką. 

W części macierzystej kopalni eksploatowane są pokłady grupy 700 (707/2 i 712/1_2) o bardzo 
dobrych parametrach jakościowych; są to węgle typu 34.1 i 34.2 (węgle koksowe). 

W części marklowickiej kopalni eksploatowane są pokłady grupy 500 i są to węgle głównie 
energetyczne. Występują tu również węgle koksowe, ale zalegają one dopiero w piętrze poniżej 
poziomu 600 m głównie w pokładzie 507. Ich eksploatacja będzie realizowana w latach później
szych. Kopalnia posiada dwa poziomy wydobywcze: poziom 400 m w części marklowickiej i po
ziom 800m w części macierzystej, co wymusiła budowa geologiczna złoża. 
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2. HISTORIA BUDOWY UPADOWEJ ODSTAWCZO-TRANSPORTOWEJ 

2.1. Faza analiz i podjęcia decyzji o budowie upadowej odstawczo-transportowej 

Kopalnia "Marcel", mając na uwadze niewielkie zasoby węgla w części macierzystej i ich sczerpa
nie do około roku 2009, podjęła w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych działania dla określenia 
swojego docelowego modelu zapewniającego utrzymanie rentowności, co było możliwe na ten czas 
przy wielkości wydobycia netto około 9500 t/d. 

O zdolności wydobywczej decydował układ transportu pionowego z poziomu 400 m, który og
raniczał wielkość wydobycia z części marklowickiej do około 7500 t/d netto. Po zakończeniu eks
ploatacji w części macierzystej taka wielkość wydobycia powodowałaby, że kopalnia stałaby się 
nierentownym zakładem górniczym. Rozpatrywano dwa warianty rozwiązań. Pierwszy zakładał mo
dernizację przewozu kołowego oraz szybu wydobywczego; drugi natomiast staśmowanie poziomu 
400 m i transport urobku na powierzchnię z pominięciem szybu wydobywczego poprzez wykona
nie upadowej odstawczo-transportowej . 

Zmierzając do zbudowania jak najprostszego modelu kopalni, oraz szacując wielkości nakła
dów i kosztów eksploatacji występujących w podanych wcześniej wariantach, wykonanie upado
wej odstawczo-transportowej okazało się rozwiązaniem korzystniejszym, o czym przesądziła ana
liza finansowa projektu. Wykazała ona, że zwrot nakładów inwestycyjnych nastąpiłby w drugim ro
ku eksploatacji upadowej. Tak wysoka stopa zwrotu inwestycji wynikała przede wszystkim z moż
liwości zwiększenia zdolności wydobywczych kopalni a także z faktu zakończenia eksploatacji 
w części macierzystej kopalni w krótkim czasie po uruchomieniu upadowej . Do obliczeń przyjęto 
wydobycie netto 11 500 t/d, czyli realną wielkość po uruchomieniu upadowej. Ostatecznie jednak 
okazało się, że kopalnia eksploatację w części macierzystej może prowadzić do około 2015 roku, 
tj. do wyczerpania złoża (wyeksploatowanie ostatniego przemysłowego pokładu 712/1_2) . Fakt ten 
z jednej strony wydłużył okres zwrotu inwestycji do czterech lat, a z drugiej strony umożliwi pozy
skanie blisko 3,4 mln ton węgla koksowego typu 34.1 i 34.2. Do roku 2015 kopalnia będzie mogła 
również spokojnie przygotować front robót wydobywczych w części marklowickiej gwarantujący 
w przyszłości wydobycie z tej części kopalni na poziomie 11 500 t/d. 

Czesc macierzysta Czesc marldo.vlcka 

Rys. 3. Zdolności podstawowych ogniw procesu produkcyjnego przed uruchomieniem upadowej 
Figure 3. Production ability before the opening ofthe transport ramp 
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Czesc macierzysta Czesc markławieka 

Rys. 4. Zdolności podstawowych ogniw procesu produkcyjnego w latach 2008-2015 
Figure 4. Production ability in years 2008-2015 

Czesc macierzysta Czesc markrowieka 

Rys. 5. Docelowa zdolność podstawowych ogniw procesu produkcyjnego po roku 2015 
Figure 5. Fina! production ability after year 2015 

2.2. Część górnicza- drążenie upadowej odstawczo-transportowej 

Przetarg na budowę upadowej wygrały dwie firmy: 
PBSz S.A. Bytom - na roboty przygotowawcze na powierzchni, wykonanie wlotów oraz wy
drążenie 524 m wyrobiska z powierzchni, w tym217m w czwartorzędzie i trzeciorzędzie (obu
dowa żelbetowa) oraz 307 m w karbonie (obudowa ŁP l ON25); 
PRG ROW Rybnik- po restmkturyzacji tej firmy, prace przejął Rybnicki Zakład Robót Górni
czych- na wykonanie pozostałych robót górniczych od poz. 400 m (obudowa ŁP l ON25). 
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Zgodnie z projektem technicznym łączna długość upadowej odstawczo-transportowej wynosiła 
1850 m, a jej nachylenie 12°. Drążenie upadowej rozpoczęto od poziomu 400 m w lipcu 2002 ro
ku, a z powierzchni w maju roku 2003 . Roboty budowlane na powierzchni związane z wykona
niem części budowlanej upadowej odstawczo-transportowej trwały od lipca 2002 roku do paździer
nika 2004 roku. 

Największym problemem przy drążeniu upadowej z powierzchni były trudne warunki geolo
giczne związane z prowadzeniem robót w nadkładzie. Dla związania luźnych warstw piasku i gliny 
oraz ograniczenia wypływu wody do wyrobiska stosowano m.in. technikę klejenia stropu. Mimo iż 
na tym trudnym odcinku upadowa przechodziła pod bocznicą kolejową, nie spowodowało to ani 
jednego dnia jej przestoju. Łączna długość upadowej w nadkładzie wyniosła 217 m i na całym tym 
odcinku wykonana została obudowa żelbetowa. Czasochłonność prowadzenia robót na tym odcin
ku spowodowana była brakiem możliwości zmechanizowania prac związanych z urabianiem i za
ładunkiem urobku; większość prac wykonywana była ręcznie . Dopiero w karbonie zastosowano ła
dowarkę . 

Rys. 6. Etapy robót górniczych przy drążeniu upadowej 
Figure 6. Stages ofmining works in the process ofthe ramp development 

Prace na powierzchni zostały kontynuowane w 2006 roku, kiedy to firmy PEMUG S.A. i IN
FRA-TEL rozpoczęły budowę pomostu łączącego wylot upadowej z zakładem przeróbczym oraz 
budynku rozdzielni 6 kV. Pomost ukończono w kwietniu 2007 roku, a budynek rozdzielni 6 kV zo
stał oddany w październiku 2007 roku. 
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Drążenie upadowej z dwóch stron, tj. od powierzchni i od poziomu 400 m wymagało zastoso
wania bardzo dokładnych metod pomiarowych gwarantujących wymaganą dokładność przebicia. 
Obsługę geodezyjną i geologiczną realizowanej upadowej prowadził Dział Mierniczo-Geologiczny 
Kopalni. Wykonano między innymi następujące pomiary: 
- wyznaczenie współrzędnych punktów na powierzchni satelitarną metodą GPS; 
- orientację poziomą i pionową poziomu 400 m przez szyb Marklewice I (przeniesienie współ-

rzędnych punktu i wysokości z powierzchni na poziom 400 m); 
- wyznaczenie azymutów boków poligonowych na powierzchni i na dole w kopalni metodą giro

skopową; 

- geodezyjne pomiary poligonowe w upadowej z rygorami dokładności osnowy szczegółowej. 
Z uwagi na konieczność zachowania jak najlepszych dokładności nie stosowano w ogóle po

miarów osnowy pomiarowej . 
Opracowany przez Dział Mierniczo-Geologiczny kopalni "Projekt mierniczy zbicia upadowej 

odstawczo-transportowej z powierzchni do poziomu 400 m" zakładał dopuszczalny błąd poprzecz
ny zbicia rzędu 0,4 m. Rzeczywisty błąd dzięki wykonanym pomiarom okazał się zdecydowanie 
mniejszy od zakładanego i nie przekroczył 0,05 m. 

Rys. 7. Połączenie odcinka górnego i dolnego upadowej 
Figure 7. The upper and !ower parts ofthe transport ramp have been connected 

Prace górnicze związane z drążeniem upadowej zakończono 20 czerwca 2006 roku, kiedy to na
stąpiło połączenie dwóch odcinków upadowej; drążonego z poziomu 400 m z drążonym z powierz
chni. Zgodnie z harmonogramem, najpierw w październiku 2005 roku zakończone zostały prace przy 
drążeniu upadowej od dołu kopalni, które prowadziło PRG ROW w Rybniku (RZRG Rybnik). 
Druga z firm, a mianowicie PBSz S.A. - ZUG z Bytomia, prowadziła drążenie upadowej z powierz
chni kopalni, doprowadzając do połączenia obydwu odcinków i tym samym zakończenia prac gór
niczych związanych z drążeniem upadowej. Połączenie obydwu odcinków miało miejsce na 465 
metrze upadowej , mierząc od wlotu na powierzchni. 



2.3. Część energomaszynowa- uzbrojenie upadowej w przenośniki odstawy urobku 
oraz urządzenia transportu materiałów 

Projekt wykonawczy upadowej opracowany przez PRG Mysłowice przewidywał zabudowę w upa
dowej dwóch przenośników o długości 930 m każdy, co wynikało z ówczesnych możliwości pol
skich producentów. Poszukując optymalnych rozwiązań w latach 2005-2006 KWK "Marcel" pod
jęła działania zmierzające do przygotowania części technicznej SIWZ i uszczegółowienia oczeki
wań wobec przenośników. Działania te obejmowały zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami 
(KWK "Janina", KWB "Bełchatów", Kopalnia "Saar" w Niemczech) oraz zlecenie opracowania 
koncepcji dwóm niezależnym ośrodkom naukowym (AGH i Politechnika Śląska). Zarówno opraco
wania prof. J. Antoniaka i prof. A. Lutyńskiego (Politechnika Śląska) jak i dr inż. P. Kulikowskie
go (AGH) wykazują wyższość pod względem technicznym i ekonomicznym koncepcji zastosowa
niajednego przenośnika o długości 1850 m z regulowanym rozruchem i prędkością za pomocąprze
mienników częstotliwości. W lipcu 2007 roku przystąpiono do ostatniego etapu realizacji tej inwes
tycji. Po przetargach zawarto umowy na dostawę i montaż przenośników taśmowych stanowiących 
wyposażenie upadowej. Dwa przenośniki taśmowe, jeden o długości 1860 m w upadowej i drugi 
o długości 11 O m w pomoście łączącym upadową z ZPMW dostarczyła firma PIOMA z Piotrkowa 
Trybunalskiego . Osprzęt elektryczny dla tych przenośników oraz rozdzielni elektrycznej 6 kV na 
powierzchni, która zasila upadową dostarczyło konsorcjum firm Becker Elektrotechnika Qako li
der) i OPA ROW. W listopadzie 2007 roku zostały rozpoczęte prace związane z montażem prze
nośników w upadowej i pomoście przez firmę VACAT i Becker Elektrotechnika oraz w Rozdzielni 
6 kV przez firmę OPA ROW. W lutym 2008 roku został przekazany kopalni "Marcel" układ od
stawy urobku w upadowej obejmujący przenośniki PIOMA 1400: PTl o długości 110m o mocy 
2x160 kW w pomoście łączącym wylot z upadowej z budynkiem nadszybia szybu III i PT2 dłu
gości 1860 m i szerokości taśmy 1400 mm o mocy 3x860 kW w upadowej oraz Rozdzielnię 6 kV 
wyposażoną w pola rozdzielcze, stacje transformatorowe i zespół przemienników częstotliwości. 

Tabela l. Charakterystyka techniczna przenośników taśmowych PIOMA 1400 zainstalowanych 
w upadowej oraz w pomoście łączącym wylot upadowej z budynkiem nadszybia szybu III 
Table l. Technical parameters ofbelt conveyors type PIOMA 1400, installed in transport ramp 
an d l . h l f h . h h b 'ld' f h h ft N III on trest e connectmg t e out et o t e transport ramp w1t t e Ul mg o t e s a o. 

PT1 PT·2 
P/OMA 1400 w pomoście łączącym PIOMA 1400 w upadowej 

Wydajność [t/h] 1 500 1 500 

Kąt niecki ["] 30 30 

Prędkość taśmy [m/s] 3,15 3,15 

Długość przenośnika max. [m] 110 1 860 

Moc napędu zasadniczego [kW] 2 X 160 3 X 860 

Kąt nachylenia przenośnika [o] aśr.= + 13,73 aśr.= + 12,00 

Długość magazynowanej taśmy [m] max. 6,8 max. 40,0 

Wytrzymałość taśmy [kN/m] 1 000 4500 

Rodzaj taśmy 
taśma trudnopalna - gumowa taśma trudnopalna - z linkami stalowymi 

S E M PERTRANS SEMPERTRANS 

Dla regulacji nadawy, pod zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 700 m3 zabudowano ze
spół dozowników zgrzebłowych sterowanych przemiennikami częstotliwości. Pod zbiornikiem 
w przekopie marklowickim na poziomie 400 m został zabudowany trzeci przenośnik taśmowy Pio
ma 1200 2x250 kW o długości 850m, który połączył zbiornik retencyjny z upadową odstawczo-
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transportową. Dla dodatkowego zabezpieczenia układu transportowego przed przeciążeniem zain
stalowano na nim wagę taśmową. 

Rys. 8. Napęd przenośnika 
PIOMA 1400 (PTl) w pomoście 
Figure 8. Drive ofbelt conveyor 
PIOMA 1400 (PTl) in trestle 

Rys. 9. Napęd przenośnika 
PIOMA 1400 (PT2) w upadowej 
Figure 9. Drive ofbelt conveyor 
PIOMA 1400 (PT2) in the transport ramp 

Elementy wchodzące w skład wyposażenia elektrycznego układu przenośników to: 
Zakres firmy Becker Elektrotechnika: 
system automatyzacji, łączności i blokad przenośników taśmowych PTl, PT2, PT3, dozowni
ków zgrzebłowych PZI i PZ2 (system Betaeontroi prod. Becker Mining Systems); 

- aparatura zasilająca przenośniki taśmowe PTl , PT2, PT3 , dozowniki zgrzebłowe PZl , PZ2 (sta
cje kompaktowe KE1004, KE1008 prod. SAlT Mining); 

- sonda radarowa Betapuls (prod. Becker Mining Systems) do nadzoru zapełnienia zbiornika re
tencyjnego; 

- waga taśmowa zabudowana na przenośniku PT3 (WB-1205); 
- nadrzędny system sterowania w oparciu o sterowniki centralne IPC Mining Master oraz Mincos 

(prod. Becker Mining Systems); 
- system monitoringu, wizualizacji i archiwizacji, prezentujący bieżące parametry ruchowe i war

tości mierzone przez czujniki nadzorujące pracę urządzeń; 

- system dołowej telewizji przemysłowej (6 kamer zlokalizowanych głównie na przesypach cią
gu przenośników); 

- silniki napędu przenośnika PT2, o mocy 860 kW każdy (prod. Breuer Motoren); 
- ognioszczelne stacje transformatorowe 6/1 kV i 6/0.5 kV. 

Zakres firmy OPA-ROW: 
- wykonanie dwóch niezależnych linii kablowych 6 kV zasilających stację transformatorowo-roz-

dzielczą (rozdzielnię) ; 

- przemienniki częstotliwości ACS-800 (prod. ABB) zasilające napęd przenośnika PT2; 
- rozdzielnia 6 kV, l kV, 0,5 kV i 0,4 kV (w budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej); 
- transformatory 6/1 kV, 6/0,69 kV, 6/0,5 kV i 6/0,4 kV (w budynku stacji transformatorowo-

rozdzielczej); 
- instalacje dodatkowe (oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja). 

W związku z niedostosowaniem wydajności ZPMW do wydajności Upadowej oraz produkcji 
tylko węgli energetycznych po zakończeniu eksploatacji w części macierzystej kopalnia rozpoczęła 
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proces modernizacji ZPMW polegający m.in. na zwiększeniu jego wydajności, który zakończy się 
w roku 2015. Te ograniczenia determinują cykl pracy układu i sposób sterowania pracą urządzeń, 
co sprowadza się w uproszczeniu do takiej regulacji dwóch dozowników zgrzebłowych zainstalo
wanych pod zbiornikiem na poziomie 400 m o płynnie regulowanej prędkości (na podstawie syg
nału z wagi przenośnikowej na przenośniku PT3), aby na powierzchni uzyskać oczekiwaną ilość 
węgla, zgodną z możliwością Zakładu Przeróbczego. 

Rys. 10. Stacja kompaktowa KE1008, l kV 
Figure 10. Compact station KE1008, l kV 

Przenośnik PT2 jest napędzany 3 silnikami o mocy 860 kW, które są zasilane z przemienników 
częstotliwości, co zapewnia łagodne rozruchy oraz możliwość płynnie regulowanej prędkości pra
cy przenośnika PT2. 

System automatyzacji, nadzoru i kontroli całego układu opiera się głównie na elementach sys
temu Betacontrol. Podstawowe urządzenia wchodzące w skład systemu automatyzacji są następu
Jące: 

- centralny, powierzchniowy sterownik IPC MM zlokalizowany w pomieszczeniu dyspozytora 
stacji transformatorowo-rozdzielczej (rozdzielni); 

- centralny sterownik dołowy typu Mincos zlokalizowany na poziomie 400 m w rejonie dozow
ników zgrzebłowych; 

- lokalne sterowniki typu BFS do obsługi każdego urządzenia ciągu technologicznego; 
- urządzenia dodatkowe pomocnicze, to jest: 

- czujnik radarowy Betapuls do pomiaru poziomu załadunku urobku w zbiorniku na poziomie 
400 m produkcji Becker Mining Systems; 

- waga przenośnikowa zabudowana na przenośniku PT3 na poziomie 400 m. 
Więcej informacji o wyposażeniu elektrycznym Upadowej odstawczo-transportowej można zna

leźć na stronie internetowej producenta: www.becker-elektrotechnika.pl 

11 



Oprócz przenośników odstawy urobku w upadowej zabudowano układ transportu materiałów 
oparty na spągowej kolejce spalinowej zębatej typu KSZS-650/900/130 prod. Becker Warkop z na
pędem DZ 2000 firmy SCHARF, ze stacjami nadawczo-odbiorczymi na powierzchni i na poziomie 
400 m. Aktualnie wykonywany jest na powierzchni budynek kolejki spągowej oraz drogi i place 
w rejonie wlotu upadowej. 

Wykonana nakładem 89,3 mln zł upadowa odstawczo-transportowa z poziomu 400 m na po
wierzchnię gwarantuje do końca istnienia kopalni efektywną eksploatację węglo-zasobnego zło
ża zlokalizowanego w Polu Marklowice. Umożliwia ona przede wszystkim zwiększenie wydoby
cia w kopalni "Marcel" z l O 000 t/d do II 500 t/d, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwanie 
jeszcze lepszych efektów finansowych z prowadzonej działalności . Przy zasobach operatywnych 
rzędu 76,5 mln ton taka wielkość wydobycia daje możliwość jeszcze około 28 lat eksploatacji. 

Dużym sukcesem jest to, że pomimo prowadzenia wielu prac związanych z drążeniem upado
wej i zbrojeniem w przenośniki taśmowe w rejonie czynnych dróg przewozowych oraz przełącza
nia odstawy urobku na upadową nie zostało zakłócone wydobycie kopalni. Było to możliwe dzięki 
prowadzeniu niektórych robót w dni wolne od pracy, a także poprzez wykonanie przekopu trans
portowego na poziomie 400 m, którym został skierowany transport kołowy urobku w stronę szybu 
wydobywczego na czas zbrojenia upadowej. 

Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki upadowej w sposób zasadniczy uległ zmianie modelko
palni. Dotyczy to przede wszystkim drogi odstawy urobku z pominięciem szybu oraz likwidację 
transportu kołowego, którym dotychczas całe wydobycie z części marklowickiej było przewożone 
w rejon szybu III (wydobywczego) w części macierzystej. 

Plo~o 1400 - PT! 

Szyb III 

Zbiorni< 20 r.' 

Plon~ 1200 - PT 4 

Gwo.r·e l-' - l200 nr 2 

Rys. 11. Schemat odstawy taśmowej z części marklowickiej kopalni do Zakładu Przeróbki Mechanicznej 
Węgla z zaznaczeniem (na czerwono) likwidowanej już nitki odstawy na głównązaładownię wozów 
Figure 11. Plan o f bel t conveyors transport system from Marktowice part to co al processing plant. 
The red colour part - the car transport - is being cancelled 

WNIOSKI 

Po około l O miesiącach prowadzenia odstawy urobku upadową odstawczo-transportową można już 
dostrzec wyrnieme korzyści z jej uruchomienia i zastosowanych rozwiązań : 

dzięki jej uruchomieniu w 2008 roku wydobyto około 0,52 mln ton węgla więcej co przy aku
mulacji blisko 96 zł/t przełożyło się na zysk na poziomie około 50 mln zł, jeżeli ceny węgla 
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utrzymają się w przyszłym roku na zbliżonym poziomie zwrot inwestycji nastąpi po około 2 la
tach od jej oddania do ruchu; 
dodatkowo poprzez wyeliminowanie transportu urobku przewozem dołowym oraz szybem wy
dobywczym z poziomu 400 zmniejszył się w sposób widoczny koszt produkcji węgla, a także 
było możliwe zmniejszenie zatrudnienia w oddziale przewozu o około70 pracowników i prze
niesienie ich do prac w oddziałach wydobywczych i zbrojeniowych; 

- podgląd i analiza wszystkich danych dotyczących pracy urządzeń wraz z ich archiwizacją w cen
tralnej dyspozytorni ułatwia sterowanie ciągiem oraz wyprzedzająco informuje o możliwości za
istnienia awarii, lub konieczności przeglądu, pozwalając zniwelować przestoje lub skrócić je do 
niezbędnego minimum; 

- zasilanie przenośnika PT2 z układu przemiennikowego daje możliwość prowadzenia jazdy rewi
zyjnej z dowolną prędkością od 0,2 do 3,8 m/s, oraz umożliwia wyrównywanie momentów sił 
na poszczególnych bębnach napędowych, oraz ogranicza siły dynamiczne występujące w taśmie; 
jest zapewniona redundancja podstawowych urządzeń sterowniczych i zasilających, np.: 

możliwość pracy PT2 tylko z dwoma zestawami napędowymi (przemiennikami częstotliwoś
ci) przy trzecim wyłączonym; 

- możliwość pracy z jednym dozownikiem zgrzebłowym (pod zbiornikiem na poziomie 400 m); 
ponadto dzięki zabudowanej w upadowej kolejce spągowej spalinowej możliwe było jednocze
sne zbrojenie dwóch ścian wydobywczych w sekcje obudowy zmechanizowanej, które trans
portowane były z powierzchni przy czym Upadową sekcje Pioma-Jankowice 19/32,8-0z trans
portowane były w całości. 

Rys. 12. Wylot upadowej odstawczo-transportowej- marzec 2008 
Figure 12. The outlet aftransport ramp- March 2008 
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The Transport Ramp at Level o f 400 Meters to the Surface 
in "Marcel" Coal Mine 

In the "Marcel" Coal Mine in the town o f Radlin, there has been accomplished one o f the most im
portant investments since 2002: the transport ramp at level of 400 meters to the surface. It is also 
the biggest and the most significant investment of the Kompania Węglowa S.A. which has been 
given to exploitation in 2008. The drift has changed the model o f the coal mine considerably first 
o f all, enabling the simplification o f the mine output transport and the increase o f extraction amount. 
It means that the coal mine improved, gaining better financial results. There are better points ofthe 
transport ramp used by "Marcel" Coal Mine which will be presented in the following report. 
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Zgazowanie węgla drogą do pozyskania 
wodoru i metanu - nowa wizja kopalni 

Jan Rogu t, Józef Dubiński 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

WPROW ADZENIE 

Gwałtowny wzrost zużycia energii i ograniczenia ekologiczne powodują, że światowe górnictwo 
węglowe i energetyka wykorzystująca węgiel stoją przed jednym z największych wyzwań tech
nicznych i ekonomicznych w swej wielowiekowej historii. Jest to szczególnie widoczne w krajach, 
w których węgiel decyduje o bilansie i bezpieczeństwie energetycznym takich jak Polska, Chi
ny czy Stany Zjednoczone. Na szczęście, w przeciwieństwie do wielokrotnie ogłaszanych prognoz 
"Król Węgiel" nie tylko nie ma powodu abdykować z pozycji dominującego surowca energetycz
nego świata, ale zapraszany jest do przejmowania nowych "księstw- terytoriów" takich, jak peł
nienie roli alternatywnego zaplecza surowcowego syntez chemicznych, czy siły napędowej rozwo
ju technologicznego i gospodarczego regionów. Dzieje się to mimo drastycznych ograniczeń w emi
sji dwutlenku węgla narzucanych na energetykę węglową przez pakiet klimatyczny. Celem niniej
szego artykułu jest zwrócenie uwagi na nowe szanse górnictwa i przemysłu węglowego, jakie po
jawiają się w przypadku integracj i klasycznych metod wydobycia węgla z nowymi tendencjami roz
wojowymi czystych i niskoemisyjnych technologii energetycznych i chemicznych. Bazując na ta
kim podejściu pragniemy podkreślić rolę integracji technologicznej w podejmowaniu i rozwiązy
waniu trudnych wyzwań stojących przed polskim i światowym górnictwem, a także zwrócić uwagę 
na wielkość i znaczenie efektów synergii, jakie powstają w sytuacji połączenia sił i możliwości pro
cesowo-technologicznych oraz potencjałów ekonomicznych górnictwa z energetyką i chemią. Pa
miętając jednak o lekcjach historii chcemy również zwrócić uwagę na ryzyko, jakie towarzyszy gwał
townym zmianom technologicznym (rewolucje zjadające własne dzieci) oraz podkreślić fakt, że 
mimo założonej integracji w proponowanym modelu nowej kopalni specyficzne role górnictwa 
(wydobycie surowców), energetyki (zabezpieczenie dostaw energii) czy chemii (tworzenie warto
ści dodanej) będą bez wątpienia zachowane. Pragniemy zarysować zalety ewolucyjnych dróg roz
woju przemysłowego, bowiem naszym zdaniem, tylko konsekwentne, racjonalne i zrównoważone, 
a przy tym spokojnie wdrażanie rewolucyjnych koncepcj i technologicznych (zero-emisyjna ener
getyka, gospodarka wodorowa) prowadzi do trwałej przebudowy systemów gospodarczych . 

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII PZW 

Podziemne zgazowanie węgla jest przedmiotem zainteresowania polskich ośrodków badawczych 
od połowy lat czterdziestych ubiegłego stulecia, kiedy to w ramach GIG rozpoczął działalność Za
kład Podziemnego Zgazowania Węgla. W ramach prac tego Zakładu prowadzone były najp ierw 
eksperymenty zgazowania węgla poza złożem z wykorzystaniem próbek tzw. betonu węglowego 
(Dziunikowski) a następnie, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, prace pilotowe 
nad zgazowaniem węgla bezpośrednio w złożu (Rauk, Bystroń) (rys. 1-4). Uzyskano w nich wiele 
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wartościowych wyników, porównywalnych z publikowanymi obecnie jako odkrycia przez najbar
dziej zaawansowane światowe ośrodki naukowe (Lavrence Livermore National Laboratory). Prace 
te niestety przerwano, nie tylko w Polsce, ale również w USA na ponad 30 lat w okresie euforii 
związanej z dostępem do taniego gazu ziemnego. Zmiana w ostatnich latach uwarunkowań ekono
micznych, a następnie podejścia do polityki energetycznej na świecie wywołała już w obecnym 
wieku renesans prac nad rozwojem PZW. Uwidoczniło się to przede wszystkim w rosnącej gwał
townie liczbie patentów, publikacji i dostępnych w Internecie materiałów konferencyjnych związa

nych z tematem PZW (rys. 5). Do boomu dołączyły również polskie ośrodki badawcze i grupy 
przemysłowe (GIG, Poltegor. Folitechnika Śląska, Laboratorium Radykalnych Technologii , Cu
prum, AGH, KGHM, Kompania Węglowa, BOT). Temat geotechnologii stał s i ę również bliższy 

obywatelom dzięki kilku inicjatywo m społecznym, na przykład geotermii toruńskiej. Polskim gru
pom badawczym udało się nie tylko dołączyć , ale i zainicjować , nowe, międzynarodowe działania 
w tym zakresie (projekt HUGE). W wyniku podj ętej aktywności Polska zaczyna być postrzegana 
jako istotny animator i uczestnik poważnych przeds i ęwzięć w zakresie geotechnologii ukierunko
wanej na zaspakajanie potrzeb energetyki, wprowadzając na przykład do międzynarodowego języ
ka naukowego (wspólnie z IE JRC i US DOE NETL) pojęciegeoreaktorów [l]. Biorąc pod uwagę 
potencjalną wagę rozwoju PZW dla wykorzystaniu krajowych zasobów węgli kopalnych (brunat
nego i kamiennego) podejmowane są starania, aby elementy tej technologii znalazły się wśród prio
rytetów programu rozwoju czystych technologii węglowych w Europie (7 PR) [2]. Ukierunkowa
nie badań krajowych na wytwarzanie wodoru przez zgazowanie węgli in situ otwiera ponadto moż
liwości włączenia tej tematyki do priorytetów rozwojowych Wspólnotowej Inicjatywy Technologi
cznej w zakresie Wodoru i Ogniw Paliwowych (Hydrogen & Fuel Celi Joint Technology Initiative). 

Stanowiska eksperymentalne wykorzystywane !'l pracach GIG w latach 
1956-1960 ( Dziunikowski, 1956) 

Rys. l. Instalacje eksperymentalne poza złożem wykorzystywane w pracach z zakresu PZW w GIG 
w początkowym okresie rozwoju tej technologii w Polscc (lata pięćdziesiąte) . Zwraca uwagę skala 
eksperymentu zgazowania- cylindryczny blok betonu węglowego o długości 20m i średnicy 0.8 m, 
otoczony skalną warstwą i zolacyjną umieszczony w układzie pozwalającym 
na zmianę kąta położenia kanału ogniowego 
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Fragment instalacji pomiarowo-kontrolnej w chodniku 1a, 
w głebi rurociąg doprowadzający powietrze 
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Schemat generatora nr 5. 1 -otwór generatorowy, 2- kanał z cegly ogniotrwałej, 
3- rozgałęzienie rurociągu doprowadzającego powietrze, W- wcinka, 

T1, T2 , T3, T4 -tamy. 

Rys. 2. Przykłady eksperymentów przemysłowych PZW realizowanych w GIG na przełomie lat 
sześćdziesiąt ch i siedemdzies i ątych przez Rauka. Prace przy użyciu powietrzajako czynnika 
zgazowującego prowadzono w siedmiu różnych układach- reaktorach ulokowanych 
w wyrobiskach byłej kopalni "Mars" 
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Parametry eksperymentów w złożu . 
(zgazowanie powietrzem) 
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·' Ciśnienie zgazowania 0.1 MPa 

Temperatury 1150-1250 o c 
,r' 

Zgazowany węgiel 13-110 ton 

Wodór w gazie 13- 140 tys. Nm3 

Czasy eksperymentów 60-180 godziny 

Długości pokładu zgazowywanego 12-50 m 

Przekroje pokładu zgazowywanego 0.3- 4.0 m2 

Rys. 3. Zakres parametrów zgazow:lnia w pracach prowadzonych in situ. Biorąc pod uwagę, 
że wodór w gazie surowym ze zgazowania powietrznego stanowił od 8 do 25% składu, 
w sumie w eksperymentach pod ziemią wytworzono ponad pół miliona 
metrów sześciennych "słabego" gazu energetycznego 

iiHI 

Rys. 4. Parametry prowadzenia zgazowania w reakLorze podziemnym Nr 5. Do zgazowania wprowadzano 
od 2 do 3 tysięcy Nm3 powietrza na godzinę. W gazie wyjściowym znajdowało się od 7 do 20% wodoru, 
produktu reakcji wody zawartej w węglu z gorącym(> l 000°C) produktem pirolizy złożą węglowego 
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Rys. 5. Renesans zainteresowania tematyką PZW na świecie widziany przez pryzmat ilo śc i patentów 
udzielonych w ostatnich latach poświęconych bezpośrednio temu tematowi. Widać w tym zakresie 
niezwykłą aktywność "starych" krajów węglowych takich jak Rosja i Ukraina oraz Chin 
kontynentalnych, w których podziemne zgazowanie węgla uznane zostało za priorytet 
rozwojowy górnictwa. Obraz zmienia się jednak, gdy w wyszukiwarce wprowadzone 
zostaną uniwersalne pojęcia podziemnego termicznego i chemicznego procesowania 
kopalin (patenty PZW "ukryte") -wtedy otrzymujemy w ostatnich dwudziestu latach 
ponad 1000 odwołań do różnych dokumentów patentowych a ich właścicielami 
są głównie międzynarodowe korporacje przemysłowe (S hel l. Chevron, BP), 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni wynalazcy 

PRODUKCJA WODORU I METANU POD ZIEMIĄ JAKO 
KIERUNEK ROZWOJU NOWEGO GÓRNICTWA 

W niniejszym artykule koncentrujemy się na analizie efektów synergii, jakie można osiągnąć inte
grując działani a związane ze zrównoważonym rozwojem światowego górnictwa i energetyki z pla
nami opracowania i wdrożenia gospodarki wodorowej. Punktem wyjścia jest aktualny stan rozwoju 
"utopii wodorowej"- tworzeniem tu i teraz, czyli w Europie, poligonu doświadczalnego światowej 
energetyki wodorowej. Idea ta, której na szczęście autorzy niniejszego artykułu nie do końca się 
poddali ma wiele sensu praktycznego, ale tylko wtedy, gdy jest analizowana z perspektywy szans, 
jakie górnictwo europejskie może uzyskać przekształcając się w znaczącą bazę surowcową dla pro
dukcj i wodoru. Tworzenie gospodarki wodorowej w Europie w perspektywie najbliższych trzy
dziestu tu lat to w istocie tworzenie technologii podziemnego zgazowania węgla do wodoru. Bo tyl
ko zgazowując węgiel, zwłaszcza ten, nienadający się bezpośrednio do spalania w elektrowniach 
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naziemnych możliwe jest osiągnięcie jednoczesnego sukcesu ekonomicznego i ekologicznego. Wa
runkiem powodzenia jest właściwe i harmonijne dostosowanie tempa i celów takiej technologii do 
obecnych i perspektywicznych uwarunkowań energetyki europejskiej. Uwagę naszą kierujemy prze
de wszystkim na in situ, czyli podziemne ::.gazowania węgla (PZW)- technologię, której poten
cjalny sukces komercyjny zależy od połączenia w przestrzeni podziemnej procesów górniczych, 
chemicznych i energetycznych. 

Nowością niniejszego artykułu jest próba zainteresowania czytelników procesem pod::.ienuzej 
metwziwcji wę~la- czyli pozornie nielogiczną technologią, wykorzys tującą wodór do masowej 
produkcji pod ziemia metanu, czyli substytutu gazu ziemnego (SNG). Idea taka, zarysowana przez 
Steinberga (2008) zakłada wpompowywanie do głębokich pokładów węglowych (poziom 1000 m 
i więcej) sprężonego gazowego wodoru, który w reakcji z gorącym węglem (800°C) przekształca 
się w gazowy metan. Reakcja jest lekko egzotermiczna i przy dobrej izolacji termicznej przestrzeni 
reakcyjnej po "rozpaleniu" reaktora nie powinna wymagać dostarczania ciepla do układu. Proces 
taki można by nazwać chemiczną ekstrakcją złoża węglowego przy wykorzystaniu sprężonego wo
doru jako selektywnego rozpuszczalnika. Istnieje bogata dokumentacja a także referencje przemy
słowe realizacji procesu metanizacji węgla w skali przemysłowej w instalacjach ulokowanych na 
powierzchni. Zaletą technologii metanizacji wodorowej , w przeciwieństwie do standardowych pro
cesów zgazowania oksydacyjnego jest możliwość realizacji procesu bez lub przy niewielkim tylko 
wykorzystaniu czystego tlenu. 

Obszar dziedzin nauki obejmowanych przez koncepcje georeaktorów 

Geotechnologiczne i chemiczne tło projektu 

Tr,l' ··.1- ·n,19tr . · ~.n .~ ·:. _ .1-:m -J 
•:r· .l 

Ry,. 6. Podzicrnnc zgazowanie węgl:l.jako przykład koncepcji georeaktorów - czyli ulokowanych 
w z lożu w<;glowym instalacji do i termicznego (piro1iza i koksowanie). chemicznego (zgazowanie 
i hydro-zgazowanie) tcrmiczno-chcmic;~nego (metanizacja) proccsowanirt wt;gla 
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Technologie PZW w kierunku wodoru, gazu syntezowego i metanu są wdzięcznymi tematami 
ilustrującymi potrzebę opracowania podstaw naukowych inżynierii procesowej wspomagających 
koncepcję georeaktoró'>v, czyli ulokowanych pod ziemią instalacji, służących do efektywnego, ni
skoemisyjnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju przekształcania zasobów paliw 
kopalnych w czyste i wygodne w zastosowaniach nośniki energii lub w surowce dla przemysłu syn
tez chemicznych (rys. 6). 

Koncepcja georeaktorów może być wygodnym narzędziem do uporządkowania stanu wiedzy 
i przyspieszenia prac nad energetycznym wykorzystaniem przestrzeni podziemnej, ponieważ two
rzy ramy do integracji wielu dziedzin geotechnologii, które ze względów historycznych oprócz 
PZW rozwinęły się w oddzielne działy nauki i technologii. Są to przykładowo geotermia, podziem
ne składowanie zapasów ropy i gazu, składowanie odpadów niebezpiecznych i jądrowych, geologi
czna sekwestracja dwutlenku węgla, kontrola migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. 
Wynikające z powyższego stanu rozproszenie wiedzy, zaplecza techniczno-laboratoryjnego a prze
de wszystkim kadr stanowi w chwili obecnej jeden z głównych czynników ograniczających rozwój 
technologii podziemnego procesowania węgla. Widząc potrzebę takiej integracji Główny Instytut 
Górnictwa podjął na forum krajowym (propozycja projektu rozwojowego) i międzynarodowym 
(w ramach umów o bezpośredniej współpracy GIG z IE JRC i NETL) odpowiednie działania zmie
rzające do utworzenia międzynarodowej sieci naukowej poświęconej rozwojowi tej koncepcji. 

ALTERNATYWNE PRODUKTY ZGAZOWANIA 

Oprócz wodoru w obszarze PZW rozważana jest często produkcja gazu energetycznego, gazu syn
tezowego, lub metanu. Wybór optymalnego kierunku rozwojowego w ramach standardowych roz
wiązań nie jest jednak sprawą prostą, bowiem skład produktu zależy od rodzaju zgazowywanego 
węgla, sposobu i warunków prowadzenia procesu (przede wszystkim chemicznych, geologicznych 
i górniczych) natomiast popyt na określony produkt będzie zależał od lokalnej infrastruktury prze
mysłowej dostępnej na powierzchni. To nie zawsze współgra ze sobą. Wynika to w istocie z nie
wysokiej kaloryczności produkowanego gazu, zwłaszcza przy zgazowaniu powietrznym. Kalory
czność gazów uzyskiwanych w różnych procesach zgazowania węgla porównano na rysunku 7. 

W początkowej fazie rozwoju technologii najkorzystniej byłoby zatem, aby wytwarzany "słaby" 
gaz był wykorzystywany jak najbliżej miejsca wytwarzania. Taka sytuacjąjest szczególnie pożąda
na w przypadku gazu energetycznego kierowanego do napędu turbin gazowych w celu produkcji 
energii elektrycznej i ciepła na potrzeby lokalne. Wynika to z faktu, że wartość kaloryczna gazu 
energetycznego produkowanego przez podziemne zgazowanie węgla powietrzem jest niska i nie 
przekracza z reguły 4-5 MJ/Nm3

. Sprężania i przesyłanie takiego gazu poza instalacje PZW jest 
nieopłacalne. Produkcja energii elektrycznej na miejscu przy wykorzystaniu tak ubogiego gazu jest 
jednak opłacalna i możliwa. Wymagane jest niestety korzystanie ze specjalnych turbin. Ogranicze
nie wykorzystania gazu energetycznego wyłącznie do celów grzewczych przy sezonowości zapo
trzebowania na ciepło zmniejsza atrakcyjność ekonomiczną takiego przedsięwzięcia. W przypad
kach takich korzystne może być sprzęgnięcie technologii PZW z procesami wykorzystującymi me
tan pokładów węglowych. 

Efektywną drogą do podniesienie wartości gazu może być jego wzbogacenie polegające na wy
dzielenie z gazu surowego składników inertnych (azotu, dwutlenku węgla) lub na wykorzystaniu 
w procesie zgazowania węgla tlenu. Są to dwa alternatywne podejścia do rozwoju PZW, oba w swej 
istocie ograniczone przez postęp w metodach separacji. Zastosowanie tlenu do zgazowania podnosi 
znacznie (bo do 12-15 MJ/Nm3

) wartość kaloryczną otrzymywanego produktu, a prowadzenie ta
kiego procesu z użyciem pary wodn~j -pozwala na kontrolę składu gazu (stosunek CO do H2 moż

na regulować w zależności od potrzeb). W przypadku zgazowania tlenem i przegrzaną parą wodną 
możliwe jest dynamiczne prowadzenie procesu. Pojawia się wtedy możliwość produkcji gazu za
wierającego wodór o stężeniu przekraczającym 7Ql;v. 
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Rys. 7. Kaloryczność gazu ze zgazowania węgla w zależności od zastosowanej technologii (podziemne, 
naziemne, proces koksowania) i od rodzaju użytego reagenta (powietrze, powietrze wzbogacone w tlen, 
tlen, tlen z parą wodną i wodór). Dla wykorzystania produktu poza miejscem wytworzenia konieczne 
jest osiągnięcie nie tylko odpowiedniego poziomu kaloryczności, ale również kontrola składu 
gazu kierowanego do sieci gazociągowej 

Na przeszkodzie rozwojowi produkcji gazu bogatego w zgazowaniu tlenowym stoi wysoki 
w odniesieniu do wartości wytwarzanego produktu koszt produkcji lub zakupu tlenu. Rozpowszech
nienie podziemnego zgazowania od wielu lat uzależnione jest od postępu w procesach wytwarza
nia tlenu, czyli od kosztów wydzielania tego składnika z powietrza. Najbardziej wydajne metody 
kriogeniczne aby były opłacalne wymagają dużej skali produkcji, a to z kolei bardzo wysokich na
kładów inwestycyjnych. Budowa dużych instalacji produkujących tlen wymagałoby zatem odpo
wiednio wielkiej skali instalacji zgazowującej . Wzbogacanie słabego gazu pochodzącego ze zgazo
wania węgla powietrzem jest możliwe przy użyciu metod absorpcyjnych lub membranowych. To 
z kolei wymaga niestety wstępnego oczyszczenia gazu surowego. 

Kolejną alternatywą jest wytworzenie w procesie gazu syntezowego - mieszaniny CO i H2, 

wartościowego surowca do syntez chemicznych. Sukces ekonomiczny takiej opcji zależy od czy
stości i stabilności składu produkowanej mieszaniny oraz od wartości rynkowej produktu celowego 
(etanol, alkohole oxo). W warunkach polskich, gazy bogate w wodór jak również gaz syntezowy 
wytwarzane przez zgazowanie węgla in situ stanowić mogą atrakcyjną alternatywę surowcową 

W syntezach amoniaku lub metanolu, zaspokajając istotną część potrzeb surowcowych kombinatów 
w K.;dzierzynie Koźlu i Oświęcimiu. Mogłyby być również atrakcyjnym źródłem wodoru w proce
Slach petrochemicznych. Koncepcja taka wydaje się być szczególnie interesująca w procesach PZW 
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wytwarzających gaz o składzie zbliżonym do gazu koksowniczego. Utylizacja takiego gazu w syn
tezach chemicznych jest dobrze rozpoznana przez polski przemysł (Koksownia Zdzieszowice, ZAK) 
i ośrodki badawcze (projekt zamawiany: Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodoro
wej). Możliwość wytworzenia pod ziemią gazu o składzie zbliżonym do gazu koksowniczego lub 
gazu wielkopiecowego potwierdzono niedawno w eksperymentach naziemnych prowadzonych 
w ramach współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali projektu HUGE (rys. 8). 
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4000 

JO.OO 

20.00 

Wyniki eksperymentu ukierunkowanego na produkcje gazu syntezowego 

"Klasyka" 

Produkcja H2, CO, 
CH4, C2H6 

Rys. S. Skład gazu ze zgazowania bryły węglowej tlenem oraz tlenem i parą wodną pod ciśnieniem 
atmosferycznym w eksperymencie poza złożem, w warunkach nawiązujących do zgazowania 
podziemnego (dane uzyskane w ramach projektu HUGE) 

Z zupełnie odmienną sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku przeniesienia procesów 
termolizy i zgazowania węgla bezpośrednio pod ziemię. Główną wartością takiego rozwiązania 
jest to, że większość operacji technicznych, w tym procesy chemiczne odbywają się bezpośrednio 
w pokładzie węgla i w istocie (po zakończeniu prac przygotowawczych) bez konieczności wpro
wadzania pod ziemię ekip górniczych. Wytworzenie in situ produktów rynkowych: wodoru, gazu 
syntezowego, gazu energetycznego lub metanu daje jednocześnie możliwość pozostawienia pod 
ziemią odpadów i zanieczyszczeń powstających w procesach (popiołów, siarki, metali ciężkich). 
W najnowszych pracach rozwojowych PZW rozważane są również możliwości unieruchomienie 
w górotworze otaczającym procesowane złoża części co2 powstającego przy zgazowaniu węgla . 

Dla powodzenia takich operacji konieczna staje się racjonalna integracja osiągnięć wiedzy i tech
nologii górniczych z chemią, inżynierią chemiczną, inżynierią materiałową, energetyką i ochroną 
środowiska. · 
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PODZIEMNA MET ANIZACJ A WĘGLA WODOREM 

Uwzględniając powtarzające się zakłócenia w zakresie dostaw importowanego gazu ziemnego do 
Folski najbardziej atrakcyjną technologią PZW była by produkcja bezpośrednio w złożu substytutu 
gazu ziemnego, czyli gazu bogatego w metan, najlepiej o składzie i czystości wymaganej dla gazu 
sieciowego. Po sprężeniu gaz taki mógłby być wprowadzany do istniejącej sieci, gazowniczej, jako 
własne, alternatywne źródło dostaw gazu . Istnieją dwie drogi produkcji takiego gazu pod ziemią. 
Obie powinny być prowadzone pod wysokimi ciśnieniami, czyli w głęboko położonych pokładach 
węglowych. 

W pierwszej z nich zgazowanie wymaga zastosowania czystego tlenu i precyzyjnej kontroli we 
wprowadzaniu pary wodnej do środowiska reakcji. Wytworzony w takich warunkach sprężony wo
dór wchodzi w reakcję z gorącym węglem podnosząc zawartość metanu w produkcie. Aby uzyskać 
w takim procesie gaz odpowi adający standardom gazu ziemnego po wyprowadzeniu go na po
wierzchnie i wstępnym oczyszczeniu konieczna jest dodatkowa korekcja jego składu. Można tego 
dokonać na drodze chemicznej (reforming katalityczny wodoru do metanu) lub przez wydzielenie 
z gazu surowego frakcji bogatej w metan. 

Drugą opcją mogłoby być bezpośrednie ciśnieniowe hydrozgazowanie głęboko położonych 
pokładów węgla wodorem (w temperaturze powyżej 800°C i ciśnieniem wodoru przekraczającymi 
5.0 MPa). Sprężony wodór pełniłby wtedy w stosunku do węgla rolę selektywnego chemicznego 
rozpuszczalnika. Koncepcja podziemnej metanizacji węgla jest niewątpliwie atrakcyjnym pomy
słem rozwojowym dla polskiego górnictwa węglowego -jej opracowanie i wdrożenie pozwoliło
by bowiem z jednej strony na sięgnięcie do głęboko położonych pokładów węgla bez konieczności 
inwestowania w in frastrukturę i technologie separacj i tlenu z powietrza, z drugiej strony, metan 
wytworzony w takim procesie mógłby uniezależnić nas w pełni od importu gazu ziemnego. 

Jak wspomniano to wyżej metanizacja węgla w instalacjach na powierzchni jest procesem zna
nym i istnieją dla niego dane referencyjne z procesów realizowanych w dużej przemysłowej skali. 
W metanizacji węgla wykorzystuje się lekko egzotermiczną reakcję wodoru z węglem: 

(l) 

dla wytworzenia gazowego metanu. W kolejnej, tym razem endotermicznej reakcji reformingu me
tanu z parą wodną zużyty wcześniej wodór jest odzyskiwany z dwukrotnym nadmiarem: 

(2) 

Nawet przy uwzględnieniu kosztów energetycznych i surowcowych prowadzenia cyklu (część 
metanu lub wodoru cyrkulującego w układzie musi zostać spalona, aby zamknąć bil ans energetycz
ny) w układzie reakcji (l) i (2) można produkować wodór, dokonując hydroreformingu całości 
wytworzonego metanu i zawracając jedynie jego połowę do procesu metanizacji. Cykl można jed
nak dość laMo zmodyfikować tak, aby vv efekcie wytwarzać metan. Aby tego dokonać należy ogra
niczyć wytwarzanie wodoru do takiej jego ilości, jaka jest potrzebna do zamknięcia cyklu, traktu
jąc nadwyżkę metanu wytwornego w układzie jako produkt finalny. 

Podziemna metanizacja węgla jest przedmiotem patentu i propozycji technologicznej opraco
wanej przez Meyera Steinberga z firmy HCE [4]. W pomyśle tego wynalazcy pewne wątpliwości 
budzi zloż.oność naziemnej części instalacji stawiając pod znakiem zapytania dojrzałość techniczną 
koncepcji. Nie została ona ponadto jeszcze sprawdzona w rzeczywistej demonstracji in situ. War
tośc ią pracy jest jednak poprawne zbilansowanie masy i energii procesu mctanizacji dla węgla bru
natnego. Uwzględnia ona następujące etapy: 
l) Hydrozgazowanie węgla w reakcji sumarycznej CH0.80 0.2 + 1,2 H2 ==> 0.8 CH4 + 0.2 CO, 

W reakcji tej 1.2 cząsteczki nadmiarowego wodoru cyrkuluje w układzie w celu osiągnięcia 
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równowagowego stężenia metanu (40%). Reakcji podziemnej towarzyszy jednak powstawanie 
również pary wodnej, C02, H2S, NH3 i N2, dl atego konieczne jest: 

2) Wysokotemperaturowe usuwanie z wytworzonego gazu związków azotu, siarki i pyłów, czemu 
towarzyszy: 

3) Dodatkowa konwersja obecnego w gazie CO do wodoru 0.2 CO+ 0.2 H20 ==> 0.2 C02 + 0.2 H2 
po której: 

4) Dokonywana jest separacja składników gazu, w której metodą różniczkowej adsorpcji zmienno
ciśnieniowej lub metodą kriogeniczną następuje oddzielenie ze strumienia wszystkich gazów 
z wyjątkiem wodoru. Dwutlenek węgla usuwany jest na sicie molekularnym a CH4 na węglu 
aktywnym. 

5) Dla zbilansowania procesu do układu konieczne jest dodanie l mola H2. Otrzymuje się go przez 
dodatkowy reforming 0.25 mola metanu parą wodną: 0.25 CH4 + 0.25 H 20 ==> 0 .25 CO+ 
+ 0.75 H2, 0.25 CO+ 0.25 H20 ==> 0.25 C02 + 0.25 H2. Dla realizacj i endotermicznego proce
su reformingu konieczne jest dodatkowe spalenie 0.09 mola metanu: 0.09 CH4 + powietrze ==> 
==> 0.09 C02 + 0.18 H20. 
Zsumowanie wszystkich etapów procesu daje następujące calkowite zużycie węgla w procesie 

metanizacj i: 

CHo.sOo.z + 0.7 H20 ==> 0.55 CH4 + 0.45 C02 (3) 

Odejmując od wytworzonego sumarycznie metanu jego część zużywaną na produkcję zawraca
nego pod ziemię wodoru otrzymujemy nadwyżkę metanu równą 0.8 - 0.34 = 0.46 CH4. Jest to 
gaz, produkt końcowy procesu metanizacji . 

Możemy zatem powiedzieć, ze w schemacie Steinberga w procesie podziemnej metanizacji 
z 16 ton węgla brunatnego o składzie sumarycznym CH0.80 0.2 możemy wyprodukować 7,36 ton 
metanu, albo podsumowując: 

z l tony węgla brunatnego zużywanego w procesie podziemnej ciśnieniowej metalizacji 
można wyprodukować około650m3 substytutu gazu ziemnego (SNG) 

bez konieczności wydobywania węgla na powierzchnię. 
Przy aktualnych cenach rynkowych l Nm3 gazu na poziomie l PLN/Nm3 (rachunek za gaz ziem

ny dostarczony do gospodarstwa domowego w Gliwicach w grudniu 2008 roku- bez kosztów do
stawy) można powyższe rozważania zamknąć stwierdzeniem, że efektywne zgazowanie l tony węg
la brunatnego winno dostarczyłoby producentowi SNG towaru o wartości rynkowej na poziomie 
650 zlotych. Nawet gdyby proces rzeczywisty miał sprawność jedynie 50% sprawności teoretycz
nej atrakcyjność biznesowa takiego rozwiązania byłaby interesująca. Szczegółowa analiza opłacal
ności procesu podziemnej metanizacji w większym stopniu zależeć będzie od kosztów prowadze
nia procesu technologicznego (wytworzenie i sprężenie wodoru, przesłanie go pod ziemie, wypro
wadzenie na powierzchnie mieszaniny wodoru metanu, rozdzielenie metanu od wodoru, reforming 
części metanu do wodoru, ponowne sprężenie wodoru w celu zawrócenia do procesu) niż od kosz
tów samego węgla poddanego procesowi. 

WARUNKI TECHNICZNEGO l EKONOMICZNEGO SUKCESU- NOWA WIZJA KOPALNI 

W konkluzji do przeprowadzonych analiz należy podkreślić , że w dostosowanej do warunków pol
skich nowej wizji kopalni zarysowują si ę dwa kierunki rozwojowe procesów podziemnego zgazo
wania węgli: 
l) Opracowanie niskociśnieniowych procesów utleniających zmierzających do produkcji gazu bo

gatego w wodór do energetycznego lub chemicznego, lokalnego wykorzystania. W przypadku 



stosowania powietrza proces może być ukierunkowany na wytwarzanie gazu energetycznego 
(słabego) . Produkcja gazu o większej kaloryczności, gazu bogatego w wodór lub gazu synte
zowego wymaga prowadzenia procesu w sposób dynamiczny lub zastosowania jako reagenta 
zgazowującego powietrza wzbogaconego w tlen lub czystego tlenu. Czynnikiem decydującym 
o sukcesie ekonomicznym takiego przedsięwzięcia będzie albo opracowanie efektywnych me
tod wzbogacania produkowanego gazu słabego (usuwanie inertnego azotu i C02) lub dostęp do 
niekosztownego źródła tlenu. 

2) Opracowanie podstaw naukowych i warunków technicznych prowadzenia podziemnej, ciśnie
niowej hydropirolizy węgli kamiennych zmierzający do procesu metanizacji, czyli produkcji in 
situ gazu bogatego w metan (ok. 40% metanu, reszta wodór i zanieczyszczenia) zamieniany na
stępnie na powierzchni w substytut gazu ziemnego. Proces wymaga dopracowania i optymali
zacj i etapu rozdzielania metanu od wodoru, kompresji wodoru i katalitycznego reformingu czę
ści wytworzonego metanu do wodoru w celu zamknięcia bilansu masowego i energetycznego 
technologii . 
W utleniającej "ścieżce" PZW proces prowadzony może być pod ciśnieniem atmosferycznym, 

dlatego nadaje się ona do stosowania przy zgazowaniu pokładów polskiego węgla brunatnego i resz
tek węgla kamiennego pozostawionego w kopalniach i pokładach po klasycznej eksploatacji górni
czej. W projektowaniu takich zakładów przydatna może być wiedza i doświadczenie związane 
z kontrolą i gaszeniem pożarów podziemnych. 

Warunki sukcesu technicznego PZW 

Maksymalizacja stopnia wykorzystania in situ energii 
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Opracowanie procesów zgazowan:.3 nie wymć!gających 

stosowania czystego tlenu 
Opanowanie techniki izolacji przestrzeni podziemnej w r:31u 
minimalizacji strat ciepła procesowego i kontroli migracji 
zanieczyszczeń 

Dostęp do materiałów mogących pracować w silnie 
korozyjnym środowisku i w wysokich temperaturach 
Precyzyjna i rzetelna znajomaSt budowy geologicznej 
przestrzeni poddawanej zgazowaniu 

Integracja wielu dziedzin nauki i technologii 
ukierunkowana na aplikacje 
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Rys . 9. Podsumowanie najważniejszych czynników mających wpływ 
na rozwój technologii PZW w Polsce i na świecie 
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Proces metanizacji w warunkach polskich może być prowadzony jedynie w najgłębiej położo
nych pokładach węgla kamiennego. Aby zrealizować proces ciśnieniowy pod ziemią powinien on 
być umiejscowiony na takiej głębokości, aby integralność i szczelność układu stabilizowane były 
przez ciśnienie górotworu. Dla procesu metanizacji korzystne są operacyjne ciśnienia wodoru na 
poziomie większym niż 5.0 MPa. Oznacza to, że w miarę bezpieczne warunki procesu można za
pewnić na głębokościach większych niż 700-1000 m. Korzystne jest to, że węgiel kamienny na 
dużych głębokościach ma z reguły mniej tlenu i siarki niż węgiel z pokładów płytkich, a to z kolei, 
może podnieść sprawność procesu. Niestety, w procesach zgazowania węgle kamienne są często 
mniej reaktywne niż węgle młodsze. Jak na razie nie realizowano jeszcze procesu Steinberga [4] 
w praktyce, czyli w położonym głęboko złożu węgla. Proces metanizacji podziemnej wymaga za
tem eksperymentalnej weryfikacji warunków prowadzenia ciśnieniowego hydrozgazowania węgli 
i hydropirol izy węgli określonych wcześniej w badaniach procesu produkcji substytutu gazu ziem
nego na powierzchni. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Podziemne zgazowanie węgla to proces rozwijany na świecie od prawie stu lat, który przeżywa 
obecnie swój renesans. W nowych warunkach geopolitycznych (zagrożenia dla bezpieczeństwa do
staw surowców energetycznych), ekonomicznych (wyczerpywanie się złóż węgla nadających się 
do wydobycia klasycznymi, wydajnymi metodami), nowych uregulowaniach ekologicznych (kon
trola emisji gazów cieplarnianych) podziemne zgazowanie węgla do wodoru lub metanu stanowić 
może atrakcyjną ścieżkę rozwojową nowego górnictwa. Pod warunkiem, że zdefiniowane zostaną 
racjonalne, oparte na wiarygodnych szacunkach kosztów oraz ryzyka technicznego, ekonomiczne
go i ekologicznego drogi rozwojowe takich technologii (rys. 9). Wodór, ważny surowiec dla syntez 
chemicznych i czyste paliwo dla transportu przyszłości został wybrany jako temat naszej analizy, 
ponieważ przy spełnieniu pewnych logistycznych warunków jego pilotowa produkcja in situ już 
obecnie mogłaby znaleźć w Polsce atrakcyjną niszę rynkową. Produkcja pod ziemią i wydobycie 
metanu - substytutu gazu ziemnego (SNG) to najpilniejsze, naj trudniejsze, ale jednocześnie naj
bardziej atrakcyjne (w przypadku osiągnięcia sukcesu), wyzwanie dla krajowego zaplecza badaw
czo-rozwojowego górnictwa i energetyki . Opracowanie i wdrożenie w kraju jednej lub nawet obu 
przedmiotowych technologii otwarłoby przed polskim górnictwem węglowym nie tylko szanse dal
szego rozwoju, ale również w istotny sposób wpłynęłoby na bezpieczeństwo energetyczne całej Unii 
Europejskiej. Dopracowanie podstaw naukowych a następnie weryfikacja eksperymentalna techno
logii PZW ukierunkowanych na produkcję in situ wodoru i substytutu gazu ziemnego mogłaby 
znaleźć wsparcie merytoryczne i finansowe funduszy europejskich. 
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Oczyszczanie węgla przed spalaniem pierwszym etapem 
Programu Technologii Czystego Węgla 

Wiesław Blaschke 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 
Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, Wydział Górnictwa 
i Geologii, Politecluzika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: Program Technologii Czystego Węgla obejmuje cztery kierunki. Pierwsze trzy 
obejmują oczyszczanie węgla przed spalaniem, doskonalenie procesów spalania, oczyszczanie pro
duktów spalania. Czwartym kierunkiem są konwersje węgla . W artykule opisano pierwszy kieru
nek. Omówiono klasyczne metody wzbogacania, dodatkowe procesy przygotowania czystego wę
gla, głębokie wzbogacanie. Przedstawiono syntetycznie zarys programu Clean Coal Technology oraz 
konieczność wzbogacania węgla przed spalaniem. Zwrócono uwagę na celowość prowadzenia dal
szych badań związanych z pierwszym kierunkiem CCT. 

SŁOWA KLUCZOWE: Technologie czystego węgla, wzbogacanie węgla 

l . WPROW ADZENIE 

Program nazywany Technologie Czystego Węgla (Ciean Coal Technology) rozpoczęto realizować 
w Stanach Zjednoczonych już ponad 30 Jat temu. 

Węgiel jest najbardziej powszechnym paliwem w USA. W oparciu o niego wytwarzane jest po
nad 50% energii elektrycznej i przemysłowej pary wodnej . Zasoby węgla są znaczne i powszech
nie dostępne, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię corocznie wzrasta zużycie węgla. 
Wykorzystywanie węgla odbywać się musi nie tylko w sposób ekonomiczny, lecz także i bezpie
czny z punktu widzenia jego wpływu na środowisko. W USA skupiono uwagę na emisjach tlen
ków siarki SO,, tlenków azotu NO, i dwutlenku węgla C02. Standardowy 500 MW kocioł spalają
cy węgiel kamienny, wydobyty we wschodniej części USA, emituje do atmosfery około 80 tys. ton 
SO,, 15 tys. ton NO, i 280 tys. ton C02. Te emitowane związki są uważane za główne zagrożenie 
dla środowiska. 

W 1990 roku wprowadzono w USA ustawę dotyczącą czystości powietrza. Ustawa ta zmieniła 
optykę przemysiu produkującego energię elektryczną w Stanach Zjednoczonych . Zgodnie z inten
cją ustawy należało rozwiązać pięć problemów. 
l. konieczność zmniejszenia emisji S02 do 2,5 funta/mln B tu do roku 1995, a w roku 2000 do po

ziomu 1,2 funta/mln Btu; 
2. zminimalizowanie kosztów kapitałowych i eksploatacyjnych, zmniejszenie opłat dla konsumen

tów i zmaksymalizowanie zysków udziałowców; 
3. utrzymanie regularnej podaży paliwa, uniknięcie wysokich kosztów transportu, zapobieżenie utra

cie pracy w lokalnych kopalniach; 
4. udoskonalenie pracy zakładów, ale bez dodatkowych nadmiernych działaó obciążających te za

kłady; 
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5. utrzymanie kontroli nad zagospodarowaniem odpadów, które mogłyby wpłynąć ujemnie na śro
dowisko oraz stworzenie nowych metod zagospodarowania odpadów. 
Program Technologie Czystego Węgla, realizowany od 1987 roku, miał na celu opracowanie no

wych technologii pozyskiwania i użytkowania węgla, które pozwolą ma dotrzymanie ostrych norm 
(limitów) emisji zanieczyszczeń do atmosfery przy dalszym jego użytkowani u. Program objął tak
że zagadnienia prawne, a programy badawcze uwzględniały cały cykl wdrożeniowy, od projektu 
badań aż po upowszechnianie wyników. Koszt realizacji programu tylko w latach 1987-1992 prze
kroczył 5 miliardów USD. Program zakładał także, że wykorzystane będą wszystkie dotychczas za
kończone prace badawcze realizowane w innych programach. Sporządzono inwentaryzację prowa
dzonych i zakończonych prac mogących być wykorzystanych dla celów programu Clean Coal Te
chnology. W nowym Programie CCT szczególny nacisk położono na opracowanie nowych lub udos
konalenie znanych technologii w całym cyklu użytkowania węgla. Cykl ten obejmuje: 
- oczyszczenie węgla przed spalaniem wraz z przygotowaniem mieszanek węglowych o jakości 

gwarantującej dotrzymanie limitów emisji (Precobustion); 
- eliminację szkodliwych domieszek w trakcie spalania przez doskonalenie metod spalania (Ad

vanced Combustion); 
- oczyszczanie spalin (Advanced Postcombustion). 

Autorzy programu uważali, że żadnemu z wymienionych powyżej kierunków działań nie można 
przypisać decydującej roli. Problem należy rozwiązywać kompleksowo, wykorzystując wszystkie 
możliwości tych kierunków. Podkreślano , że tylko równoległe stosowanie wymienionych trzech kie
runków może dać zadawalające efekty przy najniższych nakładach. 

Program Technologii Czystego Węgla realizowany był głównie w celu poprawy jakości węgla 
kierowanego do dalszego użytkowania, a także doskonalenia samych procesów spalania łączn ie 

z oczyszczaniem powstających spalin. Analiza źródeł literaturowych pokazała, że pierwszy etap -
etap przygotowania czystego węgla do spalania został skutecznie zrealizowany. W USA w zasadzie 
nie kieruje się do spalania węgl a niewzbogaconego (surowego). Węgiel zawierający domieszki ka
mienia nie jest też przedmiotem handlu międzynarodowego. Praktycznie rozwiązano w USA także 
większość problemów czystego spalania węgla i oczyszczania spalin. Prowadzone sąjednak prace 
mające na celu dalsze udoskonalenie procesów wchodzących w zakres drugiego i trzeciego etapu 
utylizacji węgla. 

Opanowanie przedstawionych powyżej kierunków działania otworzyło możliwość (a nawet ko
nieczność) poszerzenia Programu CCT. Włączono do niego , w końcowych latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku kierunek zwany nowymi konwersjami węgla . Obejmuje on procesy: 
- zgazowanie, upłynnianie, pirolizę węgl i (Conversion). 

Prace badawcze i wdrożeniowe w tym zakresie są intensywnie prowadzone. 
Autor niniejszego referatu, wraz z dwunastoosobową grupą polskich specjalistów zajmujących 

się różnymi aspektami gospodarki paliwowo-energetycznej, przebywał w czerwcu 1991 roku w Sta
nach Zjednoczonych. Zapraszającym był Amerykański Komitet Światowej Rady Energetycznej. 
Celem pobytu było, między innymi, zapoznanie strony polskiej (delegacji Folskiego Komitetu Świa
towej Rady Energetycznej) także z Programem Technologii Czystego Węgla. Ze względu na zain
teresowania naukowe autor niniejszego referatu otrzymał zadanie zainteresowania się pierwszym 
kierunkiem programu, tzn. oczyszczaniem węgla przed spalaniem. Specjaliści amerykańscy pre
zentujący dorobek Programu przedstawiali dość ogólne informacje ukazujące kierunki badawcze, 
nie przekazywano konkretnych, szczegółowych rezultatów badań i wdrożeń dotyczących pierwsze
go kierunku. Szczegółowo prezentowano kierunek drugi i trzeci, nawet z pokazaniem laboratoriów, 
instalacji badawczych i instalacji przemysłowych. Udostępniono natomiast materiały pokazujące, 
że rozwi ązany został problem klasycznej przeróbki węgla. Zapoznano nas także z etapem obejmują
cym dodatkowe czynności i procesy poprawiające parametry jakościowe wstępnie wzbogaconego 
węgla. Zagadnienia te zostaną omówione w dalszej części niniejszego referatu. W latach później-
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szych autor miał okazję zapoznać się z zakładami wzbogacania węgla w tym z pilotowym zakładem 
wybudowanym w ramach programu Clean Coal Technology. 

2. DLACZEGO NALEŻY WZBOGACAĆ WĘGIEL PRZED SPALANIEM 

Specjaliści interesujący się problemami spalania wiedzą, że praktycznie każdy węgiel, niezależnie 
od jego jakości, może być użytkowany w energetyce. Można, co jest oczywiste, spalać węgiel bar
dzo dobrej jakości (wysoka wartość opałowa, mała zawartość popiołu), można też spalać węgiel 
bardzo złej jakości . Problemem jest tylko dostosowanie kotłów i instalacji nawęglających do jako
ści otrzymywanego węgla. Tu należy przypomnieć, że budowane w poprzednim systemie gospodar
czym elektrownie przystosowywane były do spalania węgla coraz gorszej jakości, gdyż taki pro
dukt otrzymywano z kopalń węgla kamiennego. Spowodowane to było brakiem zakładów wzboga

. c ani a miałów energetycznych, a tego rodzaju węgiel jest spalany w kotłach pyłowych. 
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wybudowano sekcje miałowe w zakładach prze

róbki węgla. Stworzono w ten sposób możl iwość dostarczania do elektrowni, elektrociepłowni i in
nych użytkowników dobrej jakości miałów, co było od lat postulatem energetyki. Jednak zaintere
sowanie użytkowników wzbogacaniem węgla skończyło się, gdy dostarczany węgiel zaczął uzyski
wać parametry gwarancyjne poszczególnych kotłów. Spalanie jeszcze lepszego jakościowo węgla 
nie przynosiło już dalszej poprawy efektów technologicznych i ekonomicznych. 

Produkcja czystych węgli zatrzymała się na poziomie jakości odpowiadającej posiadanym przez 
energetykę kotłów. Niestety do spalania nadal trafiają węgle zawierające mniejsze lub większe ilo
ści ziarn czystego kamienia. Kamień ten trafia do węgla w trakcie eksploatacji (przybierki stropu 
i spągu, wkładki kamienne w pokładach) a czasami podczas transportu podziemnego urobku z ro
bót przygotowawczych. Nie ma potrzeby zwracać uwagi na to, że kierowanie kamienia do proce
sów spalania jest nonsensem technologicznym i ekonomicznym. 

Analizy efektywności użytkowania węgla w energetyce prezentowane już na III Międzynarodo
wym Kongresie Przeróbki Węgla obradującym w Liege w 1958 roku pokazują skutki stosowania 
węgli gorszej jakości. Zainteresowanych odsyłam do materiałów kongresowych. Podsumowując roz
ważania autorów ww. Kongresu można stwierdzić, że wartość użytkowa węgla przeznaczonego do 
celów energetycznych zależy od jego wartości opałowej oraz od zawartości balastu. W praktyce 
przyjmuje się, że wartość użytkowa l kalorii ciepła zawartego w paliwie obniża się proporcjonal
nie do obciążenia tej kalorii popiołem i wilgocią. Wielkość tę wyraża się w gramach popiołu (lub 
w gramach wilgoci) na megakalorię ciepła (w tamtym czasie wartość opałową nie podawano tak 
jak obecnie w megadżulach). Faliwo staje się bezwartościowe dla użytkownika w następujących 
przypadkach: gdy węgiel nie zawierający wilgoci ma zapopielenie w granicach 250 do 300 g/Mea! 
lub gdy węgiel bezpopiołowy ma zawilgocenie w granicach 1700 do 1800 g/Mea!. Zwiększenie za
wartości popiołu o l g/Mea! powiększa o 0,12% nakłady inwestycyjne na każdy l MW mocy zain
stalowanej, natomiast zwiększenie zawartości wilgoci o l g/Mea! zwiększa te nakłady o 0,3%. Ze 
wzrostem o l g/Mea! zawartości wilgoci o l g/Mea! zwiększa te nakłady o 0,3%. Ze wzrostem o l g/ 
/Mea! zawartości wilgoci lub popiołu zużycie paliwa na l kWh wytworzoną brutto wzrasta o 0,3%. 

Jakość węgli kamiennych opisywana jest zespołem krzywych wzbogacania. Obejmują one krzy
we zawartości popiołu , krzywe wartości opałowych, krzywe zawartości siarki itd. Krzywe wzboga
cania pokazująjak zmieniają się parametry jakościowe koncentratu wzbogacanego przy różnych gę
stościach rozdziału węgla surowego na koncentrat i odpady. Węgle pochodzące z różnych pokładów 
posiadają odmienne, właściwe sobie krzywe wzbogacania. Z tego też względu związki pomiędzy 
zawartością popiołu a wartością opałową trzeba badać indywidualnie dla każdego węgla. Krzywe 
wzbogacania, nazywane czasami krzywymi charakterystyki technologicznej węgla, pokazują, jakie 
są możliwe do osiągnięcia parametry jakościowe koncentratów (produktów handlowych) uzyskiwa
nych w trakcie procesów wzbogacania węgla. 

33 



W tablicy l zestawiono, przykładowe dla 16 kopalń, wyniki badań i analiz jakości koncentratów 
węgla otrzymanych podczas procesu wzbogacania mającego na celu usunięcie wyłącznie ziarn czys
tego kamienia. Czyste ziarna kamienia mają przeciętną gęstość powyżej 2,5 g/cm3

. W warunkach 
przemysłowych trudno jest uzyskać gęstości rozdziału powyżej 2,0 g/cm3

. Zakładając taką grani
czną gęstość rozdziału mamy gwarancję usunięcia z węgla surowego wszystkich ziarn czystego ka
mienia a także części ziarn przerostów. Analizując dane zawarte w tablicy l łatwo zauważyć, że od
kamienione produkty handlowe węgla energetycznego zawierają od ok. 6,6% do 12,3% popiołu. 
Tylko w jednym przypadku zawartość popiołu sięgała 18%. Wzrasta też ich wartość opałowa. Inte
resujące, z punktu widzenia użytkowników , jest porównanie obciążenia popiołem jednej megaka
lorii w przypadku spalania węgli surowych i spalania koncentratów. 

Tablica l. Parametry jakościowe węgla surowego, parametry jakościowe koncentratu po usunięciu 
ziarn czystego kamienia (frakcja +2,0 g/cm3

) oraz wskaźniki obciążenia popiołem jednostki ciepła 
Table l. Quality parameters o f raw co al, ąuality parameters o f the eoncentrale after pure stane 
grams remova l(T 20/ 3) d ' d f hl d~ h taJ mgs + , g1 cm a n 111 exes o as o a or eat umt 

Węgiel niewzbogacony (surowy) Węgiel wzbogacony (koncentrat) 

Nr Wychód Wychód 
KWK produktu 

Zawartość Wartość Wskaźnik 
produktu 

Zawartość Wartość Wskaźnik 

handlowego, 
popiołu, opalowa, g popiołu/ 

~andlowego, 
popiołu, opalowa, g popiołu/ 

o/o kJ/kg /Mea! (" kJ/kg /Mea! 
o/o S(-J 

.O 

l. 100.00 34,69 18 619 77,75 64,90 12,19 27 634 18,46 

2. 100,00 31,61 18 251 72,50 74,56 18,00 23 170 32,52 

3. 100,00 31,27 16 151 81,03 68,38 11,02 22 889 20,15 

4. 100,00 30,83 20 644 62,53 68,30 8,82 29 386 12,56 

5. 100,00 25,64 22 485 47,75 74,10 6,95 29 404 9,90 

6. 100,00 25,55 20 125 53,15 76,30 8,97 25 515 14,72 

7. 100,00 24.00 20 649 48,66 81,60 12,34 24 814 20.82 

8. 100,00 23,93 23 014 43,53 75,30 10,41 28 493 15,30 

9. 100,00 23,43 21 607 45,40 73,70 6,61 29 103 9,51 

10. 100,00 23,36 20 261 48,29 77.75 7,42 25 736 12.07 

11. 100,00 23,03 23 603 40,86 84,00 12,25 27 678 18,53 

12. 100,00 22,73 17 321 54,94 74,55 7,54 22 889 13,79 

13. 100,00 20,02 2 1 985 38,13 84,78 9,55 25 821 15,48 

14. 100.00 19,46 23 269 35,01 85,45 9,64 26 880 15,02 

15. 100,00 15,78 26 529 24,91 92,30 10,64 28 620 15,56 

16. 100,00 13,25 22 937 24,19 91,22 7,12 24 931 11,96 

Prowadząc więc tylko proces odkamienienia węgla surowego uzyskujemy stosunkowo czyste 
węgle . Pamiętając , że w energetyce zużywa się węgle zawierające średnio 21 C:o popiołu, nasuwa 
się wniosek, że podczas produkcji energii w naszym kraju nie wykorzystywane są możliwości, ja
kie daje wzbogacanie węgli. Do spalania nie kieruje się czystych węgli a więc nie jest realizowany 
pierwszy kierunek Technologii Czystego Węgla. Ten etap CCT mamy jeszcze do rozwiązania. Z te
go też względu należy krajowe zamiary wprowadzenia programu Technologii Czystego Węgla op
racować w kompleksowy sposób rozpoczynając go od procesów przeróbki i wzbogacania węgla. 

Należy tu dodać, że w naszym kraju wykonano wiele badań pokazujących efekty spalania wę
gla o różnej jakości. Rozmiary artykułu nie pozwalająjednak na ich przedstawienie. 
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3. PRZERÓBKA MECHANICZNA- OCZYSZCZANIE WĘGLA PRZED SPALANIEM 

Przygotowanie czystego węgla do spalania odbywać się może na kilku etapach. Etap pierwszy obej
muje klasyczną przeróbkę , etap drugi obejmuje dodatkowe czynności i procesy poprawiające para
metry jakościowe wstępnie wzbogaconego węgla, etap trzeci to głębokie wzbogacanie węgla. 

3.1. Procesy klasycznego wzbogacania węgla 

Pierwszy etap "tworzenia czystego węgla" oparty jest na klasycznych metodach jego wzbogacania. 
Węgiel surowy (urobek węglowy) poddawany jest procesom przeróbczym, które w cyklach wzbo
gacania uwzględniają usuwanie skały płonnej i wysokopopiołowych przerostów w separatorach cie
czy ciężkiej, w osadzarkach, w cyklonach wodnych, w separatorach zwojowych oraz za pomocą 
flotacji. 

Układ technologiczny procesu przeróbczego, dobór poszczególnych metod wzbogacania, a na
wet urządzeń uwarunkowany jest właściwościami (tzw. technologicznymi) poszczególnych kiero
wanych do przeróbki węgli. Kryterium decydującym jest stworzenie możliwości jak najdoskonal 
szego oczyszczania węgla surowego, a więc pełne odkamienienie urobku oraz usunięcie jak najwięk

szej ilości wolnych ziarn pirytu. 
Klasyczne metody wzbogacania są, poza metodami flotacyjnymi, najtańszym sposobem zmniej

szenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ma to znaczenie dla producenta ze względu na koszt 
pozyskania produktów handlowych. Ma też znaczenie dla użytkownika, który względnie tanio ku
pić może paliwo o parametrach jakościowych dopuszczających je do spalania przy ostrych limitach 
emisji polutantów. 

Stopień oczyszczenia z popiołu i siarki węgla wzbogaconego na tym etapie jest różny dla róż
nych kopalń . Zależy to od sposobu związania domieszek mineralnych z masą organiczną węgla oraz 
od procentowego udziału siarki organicznej i siarki pirytowej. Ponadto istotne jest, w jaki sposób 
związana jest siarka pirytowa z ziarnami urobku, tzn. czy tworzy zrosty z węglem, ze skałą płonną 
czy też są to uwolnione ziarna pirytowe. 

Poziom techniczny wyposażenia zakładów przeróbczych w maszyny i urządzenia oraz zakres 
wzbogacania zależą od typu węgla; im wyższy typ węgla, tym z reguły szerszy zakres jego wzbo
gacania i bardziej nowoczesne maszyny. 

Zdolności produkcyjne zakładów przeróbczych i ich sekcji technologicznych są wykorzystywa
ne w zależności od potrzeb rynkowych. Ogólnie można stwierdzić , że stopień wykorzystania zdol
ności produkcyjnych w zakresie wzbogacania węgla jest niezada walający. 

To co najbardziej odróżnia krajowy poziom przeróbki mechanicznej węgla kamiennego od po
ziomu światowego, sprowadza się do następujących zagadnier'l: 
- W zagranicznych zakładach przeróbki mechanicznej węgla, zgodnie z zasadą osiągania maksy

malnego zysku w procesach wzbogacania węgla , dąży się do maksymalnego odzysku substan
cji węglowej poprzez pogłębienie mechanicznego wzbogacania węgla. 

- Zagraniczne zakłady przeróbki mechanicznej węgla kamiennego wyposażone są w nowocześ
niejsze i bardziej wydajne maszyny przeróbcze o wysokiej pewności ruchowej. Wprowadzając 
automatykę procesową można bardzo poważnie ograniczyć zatrudnienie w zakładach przerób
czych. Standardowe zatrudnienie w zakładach przeróbczych wynosi zaledwie kilka osób na zmia
nę i jest wielokrotnie mniejsze niż w naszych zakładach przeróbczych. 
Aktualny poziom przeróbki mechanicznej węgla kamiennego w Polsce jest z jednej strony od

biciem potrzeb odbiorców węgla, a z drugiej strony jest odbiciem poziomu technicznego produkcji 
maszyn przeróbczych, a także możliwośc i importu tych maszyn. 

Oceniając ogólnie można stwierdzić, że poziom ten odniesiony do konkretnych zakładów prze
róbczych jest mocno zróżnicowany. W nowych zakładach przeróbczych poziom przeróbki mecha
nicznej węgla nie odbiega od poziomu światowego. W starych zakładach przeróbczych opóźnienie 
w stosunku do nowych zakładów ocenić można na kilkanaście lat. 
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3.2. Dodatkowe procesy przygotowania czystego węgla 

Drugi etap "tworzenia czystego węgla" oparty jest na różnych metodach, w tym uśredniania, selek
tywnego rozdrabniania, tworzenia mieszanek. Etap ten stosowany powinien być wówczas, gdy wę
giel wzbogacony metodami klasycznymi podczas spalania przekracza dopuszczalne limity emisji 
polutantów. Dotyczy to także węgli, których czystość urobku (węgla surowego) nie wymagała pod
dawania go procesom wzbogacania. W praktyce operacjom takim poddawane są koncentraty węgli 
kamiennych. 

W tej grupie działań zarysowują się podane poniżej kierunki dopasowywania parametrów do 
wymagań odbiorców: 
- Uśrednianie parametrów jako~:ciowych (Coal Switching)- możliwe jest łączenie węgli o różnej 

zawartości siarki tak, aby po spaleniu nie przekroczyć obowiązujących limitów emisji. Warun
kiem podstawowym takiego procesu jest zapewnienie stałej dostępności każdego z gatunków 
węgla dobranych eksperymentalnie. Przy łączeniu węgli przestrzegany być musi odpowiedni re
żim uśredniania. Uśrednianie węgli nie może być bowiem dokonywane wyłącznie w celu uzy
skania odpowiedniej zawartości siarki . Musi być uwzględniony wpływ łączenia węgli na cały 
system transportu, przygotowania i spalania węgla. Należy brać pod uwagę transport różnych 
węgli w celu zapewnienia po zmieszaniu odpowiedniej ilości ciepła . Udziały poszczególnych 
węgli muszą być skorelowane z pożądanymi parametrami jakościowymi przygotowanej mie
szanki. Spowodować to może pewne kłopoty producentów związane z koniecznością zmniej
szenia wydobycia węgli bardziej zasiarczonych i o mniejszej kaloryczności. 

- Selektywne mielenie (Carefree Coal)- zastosowanie tej metody ma na celu uniknięcie koniecz
ności mieszania (łączenia) węgli lub wprowadzenia odsiarczania spalin. Metoda może być sto
sowana dla węgli o dużej zawartości siarki pirytowej i niskiej zawartości siarki organicznej . Wę
giel przygotowywany do spalania jest produktem tworzonym w trakcie poddawania węgla spe
cjalnej metodzie kruszenia, a następnie selektywnego mielenia. Wiadomo bowiem, że piryt jako 
twardszy nie ulega przemieleniu przy odpowiednio prowadzonym procesie rozdrabniania, np. 
w młynach misowo-kulowych i stosunkowo łatwo jest oddzielić go od pyłu węglowego . Stosu
jąc tę metodę usuwa się około 90% siarki pirytowej i większość popiołu. Koszty usuwania siar
ki (przeliczone na tonę S02) są stosunkowo niskie. 

- Tworzenie mieszanek węglowo-wapiennych (Self-scrubbing Coal)- zastosowanie tej metody 
ma miejsce w przypadku występowania w węglach znacznych ilości siarki organicznej. Tech
nologia polega na odpowiednim kruszeniu wzbogaconego węgla , a następnie selektywnym 
mieleniu z równoczesnym usuwaniem pirytu. Następnie dodaje się określone ilości zmielonego 
kamienia wapiennego, a także odpowiednie promotory i katalizatory. Te wszystkie dodatki reagu
ją z pozostałą siarką organiczną, która uwalniana jest podczas spalania. Pozwala to na dodat
kowe usunięcie 70780% so2· w ten sposób redukuje się od 80 do 90% całkowitej ilości siarki 
w węglu. Metoda ta może być zastosowana dla każdego rodzaj u węgla znajdującego się na ryn
ku. Produktjest łatwy do przewozu i niepylący. 
W praktyce krajowej nie rozwinęły się metody dodatkowego przygotowania ,jeszcze czystszego 

węgla" . Stosowane są w zasadzie tylko klasyczne metody wzbogacania węgla . Prowadzi się prace 
nad uśrednianiem węgli i próbuje się optymalizować te procesy. Niestety nadal znaczna część mia
łów energetycznych nie jest wzbogacana co ogranicza rozważania o selektywnym mieleniu czy two
rzeniu mieszanek węglowo-wapiennych. 

3.3. Głębokie wzbogacanie węgla 

W celu osiągnięc i a bardzo wygórowanych limi tów emisji tlenków siarki prowadzone są (także 
w ramach Technologii Czystego Węgla) w USA, a także w innych krajach, szeroko zakrojone ba
dania nad wykorzystaniem niektórych znanych w przeróbce mechanicznej metod do procesu tzw. 
głębokiego wzbogacania. 
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Bardzo głębokiemu wzbogacaniu poddawane są koncentraty węglowe lub węgle surowe o do
brych parametrach jakościowych. Węgiel kierowany jest do kruszenia, często selektywnego, w ce
lu rozluzowania (uwolnienia) drobnych i bardzo drobnych wpryśnięć skały płonnej, w tym także 
bardzo drobno uziarnionych pirytów. Tak przygotowany materiał poddawany jest wzbogacaniu me
todami: flokulacji selektywnej, aglomeracji, aglomeracji selektywnej, flotacji i innymi, np. ługowa
nie bakteryjne, wzbogacanie w ciekłym dwutlenku węgla. Większość tych procesów wymaga ści 

śle określonego reżimu technologicznego, a także odczynników o odpowiednich właściwościach (te 
są najczęściej tajemnicą firmową). 

Wymienione powyżej procesy są w Polsce znane i prowadzone są ich badania- niestety nie 
w kompleksowym programie czystych technologii węglowych. Krajowi badacze w niektórych z wy
mienionych powyżej technologii mają osiągnięcia porównywalne, a w kilku przypadkach lepsze niż 
rezultaty amerykański e. 

Do technik oczyszczania węgla przed spalaniem należy zaliczyć także produkcję mieszanek (za
wiesin) węglowo-wodnych (Coal-Water Fuels) . Zawiesiny węglowo-wodne uważane są za paliwo 
alternatywne do ropy i gazu. Tworzenie tych mieszanek jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu 
bardzo czystego węgla . Pilotowe zakłady produkujące zawiesiny węglowo-wodne obejmują także 
sekcje przygotowania czystego węgla. Ważne tu jest zarówno odpowiednie rozdrabnianie, jak i dal
sze wzbogacanie - i to najczęściej dostarczanych koncentratów węglowych. Przykładowa instala
cja firmy Babcock and Wilcox obejmuje następujące urządzenia: bębnowy młyn kulowy, młyn ku
lowy z mieszadłami Netzscha (mikronizacja węgla) , ruchome zbiorniki obciekowe, tarczowe filtry 
rotacyjno-próżniowe, mieszarki high-shear (ze ścinaniem), flokulatory, sita wibracyjne, zestaw flo
tacyjny, zbiorniki z mieszarkami do sporządzania zawiesiny węglowo-wodnej oraz aparaturę pomia
rowo-kontrolną. Prace nad tworzeniem mieszanek węglowo-wodnych wynikają z dwóch powodów. 
Jednym jest możliwość zwiększenia wydajności kotła oraz zmniejszenie emisji tlenków siarki, dru
gim zaś wyeliminowanie niestabilnej podaży ropy z zagranicy. Szacuje s ię obecnie, że przy wysokich 
cenach za baryłkę ropy zawiesiny węglowo-wodne mogą być w przyszłości konkurencyjne na ryn
ku paliw przez długi czas. 

Przewiduje się także wprowadzenie innych metod głębokiego wzbogacania (wzbogacanie che
miczne np. Gravimelt, fizyczne i biologiczne). Nowe techniki wzbogacania 'mają na celu zwiększe
nie atrakcyj ności poszczególnych węgli przez jak najwi ększe obniżenie zawartości popiołu i siarki. 

PODSUMOW ANIE 

Anal iza amerykańskiego programu Technologie Czystego Węgla pokazuje jak niezwykle ważne 
jest współpracowanie na stykach różnych dyscyplin wchodzących w skład gospodarki paliwowo
energetycznej . 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń rozwiązywane winno być w sposób kompleksowy, a elimi
nacja popiołu i siarki odbywać się powinna na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania węgla . 

Na podstawie porównywania stanu badań w USA i w Polsce w zakresie oczyszczania węgla 

przed spalaniem należy stwierdzić , że mamy porównywalne metody wstępnego wzbogacania, brak 
jednak środków kapitałowych na ich upowszechnienie. W projektowaniu zakładów przeróbczych 
większy nacisk należy położyć na dostosowanie proponowanych technologii do indywidualnych 
własności poszczególnych węgli w celu maksymalizacj i stopnia odpopielenia i odsiarczenia węgli . 

Produkcja czystych węgli jest uzależniona przede wszystkim od żądań jakościowych odbiorców 
węgla kamiennego. Jeżeli nie będą oni zainteresowani zakupami czystego węgla tomki węgiel nie 
będzie produkowany przez kopalnie. 

Istnieją możliwości techniczne i technologiczne przygotowywania przez zakłady przeróbcze czys
tego węgla do spalania. Brakujące moce przeróbcze łatwo jest uzupełnić. 

Krajowy węgiel kamienny w złożach jest dobrej jakości. Badania wykazuj ą, że wystarczy z wę
gla usunąć ziarna czystego kamienia, aby otrzymać produkty handlowe o zawartości od 7% do 12% 
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popiołu (w rzadkich przypadkach powyżej 16c,(J popiołu). Możliwe też jest głębsze wzbogacanie 
węgla metodami klasycznymi pozwalające osiągnąć koncentraty (z niektórych kopalń) o zawarto
ści popiołu od 4% do 6%. Ale na węgle takie będzie obecnie bardzo małe zapotrzebowanie. 

W Polsce problem uzyskiwania czystych węgli, że względów rynkowych, zatrzymał się na eta
pie klasycznego wzbogacania Codkamieniania węgli). Ostatnio tworzy się mieszanki węgla suro
wego i węgla wzbogaconego. Nie ma to na celu przygotowania czystego węgla, lecz dostosowanie 
produktów handlowych do potrzeb rynku. 

W praktyce krajowej nie rozwinęły się metody dodatkowego przygotowania "jeszcze czystsze
go węgla". Poza wstępnymi próbami tworzenia zawiesin węglowo-wodnych brak większych suk
cesów. Problemy uśredniania węgli nie wyszły w zasadzie poza prymitywne mieszanie, i to w do
datku niewzbogaconych węgli, bez optymalizacj i procesu. Nie wzbogacanie miałów energetycznych 
wyklucza jakiekolwiek rozważania o selektywnym mieleniu czy tworzeniu mieszanek węglowo
wapiennych. Na ten zakres koniecznych prac należy zwrócić uwagę . 

Krajowe osiągnięcia w zakresie flotacji węgli energetycznych, a zwłaszcza aglomeracji i floku
lacji selektywnych, stawiają Polskę jako równorzędnego partnera realizującego tę problematykę ba
dawczą. Należy jednak pozyskać odpowiednie środki finansowe na kontynuację i rozwój tych me
tod . aby w przyszłości nie znaleźć się w tyle za innymi, co wielokrotnie już się zdarzało w prze
szłości . 

Przyszłością, i to prawdopodobnie dość odległą, będzie przejście do kolejnego etapu produkcji 
czystych węgli do spalania. Produkcja bardzo czystych węgli (w rozumieniu amerykańskiego pro
gramu Clean Coal Technology) zależeć będzie od zmiany nastawienia użytkowników węgla . W naj
bliższych latach nie będzie to jednak działalność na większą skalę. 

Wydaje się, że najwyższy czas rozważyć celowość utworzenia w Polsce kompleksowego pro
gramu badawczego dotyczącego technologii czystego węgla, a obejmującego wszystkie cztery kie
runki realizowane lub już zakończone w amerykańskim programie Clean Coal Technology. Jest to 
szczególnie pilne w zakresie pierwszego etapu programu amerykańskiego, tzn. oczyszczania węgla 
przed spalaniem, gdzie możliwe jest wdrożenie krajowych technologii opartych na zrealizowanych 
już programach badawczych. 

W ostatnich kilku latach , głównie ze względu na zaangażowanie się byłego Premiera a obecnie 
Burodeputowanego prof. Jerzego Buzka, ponownie podjęto działania mające na celu spopularyzo
wanie programu Technologii Czystego Węgla. Główny nurt dyskusji dotyczy jednak czwartego kie
runku- nowych konwersji węgla. To bardzo ważne zagadnienie. Niemniej jednak mamy w naszym 
kraj u najwięcej do zrobienia w pierwszych trzech kierunkach. Jeżeli program Czystych Technologii 
Węglowych ma przynieść wymierne efekty to poważnie trzeba potraktować pierwszy etap- etap 
oczyszczenia węgla przed spalaniem, a następnie rozwiązać w energetyce problemy związane ze spa
laniem czystego węgla. 
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The Coal Cleaning Prior lts Combustion the First Stage 
of the Programme of Clean Coal Technologies 

The Programme of Clean Coal Teehnologies eovers four direetions. The first three ones eover dean
ing of eoal prior to i ts eombustion, improvement of eombustion proeesses and treatment of eombus
tion produets. The fourth direetion indudes eoal eonversion. The artide deseribes the first diree
tion. It diseusses elassie methods of eoal preparation. It presents a synthetie outlook of the Clean 
Coal Teehnologies' Programme and the neeessity of eoal benefieiation prior to its eombustion. It 
pays attention to purposefulness o f furtber investigations eonneeted with the first direetion o f CCT. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Koncepcja eksploatacji złóż węgla brunatnego 
z zastosowaniem technologii zagazowania termicznego 

Jan Palarski, Herbert Wirth, Henryk Karaś 

STRESZCZENIE: Tradycyjne technologie górnicze eksploatacj i złóż węgla brunatnego i kamien
nego oraz produkcji energii coraz częściej są przedmiotem krytyki z racji jawnej sprzeczności 
z wymaganiami polityki zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w zakresie gospodarki zło

żem, ekologii i efektywności ekonomicznej. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania dla 
opracowania technologii pozyskiwania energii bezpośrednio ze złóż węgla metodami jego termicz
nego lub biologicznego procesowania. Poniżej zostanie omówiona technologia podziemnego zgazo
wania węgla z uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem procesu i oddziaływaniem 
na środowisko naturalne. Ponadto zostaną zaprezentowane możli wości zastosowania tej metody 
do zgazowywania węgli brunatnych występuj ących w Polsce. 

l . WPROW ADZENIE 

Węgiel jest podstawowym surowcem naturalnym, niestety nieodnawialnym, który umożliwia zaspa
kajanie podstawowych potrzeb człowieka, w tym energetycznych. Zasoby węgla występują w wie
lu regionach świata i są eksploatowane na wszystkich kontynentach, w ponad 70 krajach. Relatyw
nie niskie koszty wydobycia węgla, zwłaszcza w przypadku eksploatacji odkrywkowej, jego po
wszechna dostępność oraz bezpieczeństwo transportu i składowania, czynią z niego dominujący 
surowiec w produkcj i energii elektrycznej i cieplnej, a w przyszłości może stać się także surowcem 
do masowej produkcji gazu syntezowego. Ponadto jest wykorzystywany w przemyśle hutniczym, 
chemicznym i cementowniach oraz w gospodarstwach domowych. 

Niestety tradycyjne metody wydobycia i spalanie węgla stoją w sprzeczności z zasadami polity
ki zrównoważonego rozwoju, zarazem trudno w tym przypadku mówić o prowadzeniu w pełni racjo
nalnych działań w zakresie gospodarki zasobami mineralnymi i ochrony naturalnego środowiska. 

Dotychczas, stosowane technologie górnicze pozwalają wydobyć zaledwie od kilku do kilkunastu 
procent zasobów bilansowych, zaś pozostawiony w górotworze węgiel w obszarze dawnej działal
ności górniczej, będzie w większości przypadków niemożliwy do pozyskania w późniejszym okre
sie. Procesom wydobywczym i przetwórczym węgla w energię lub inny surowiec dla różnych gałę
zi przemysłu, towarzyszy degradacja terenów górniczych, produkcja odpadów i zanieczyszczonych 
wód oraz emisja szkodliwych gazów do atmosfery, w tym C02. Ze wszystkich źródeł energii, nie
stety, węgiel ma największy udzi ał w globalnej emisji co2 do atmosfery (41 %) i według prognoz 
emisja ta będzie nadal wzrastać. Oczywiście współczesne górnictwo i energetyka kładą_ogromny 
nacisk na ograniczenie tych uciążliwych zjawisk i angażują znaczne środki finansowe w procesy 
rekultywacyjne, odzysk odpadów i zmniejszenie emisji. Jednak współczesna, tradycyj na technika 
stopniowo modernizowana, nie jest w stanie w pełni sprostać ciągle nowym wymaganiom, zwłasz
cza ekologicznym i bezpieczeństwa pracy. Dlatego powstaje nowe, priorytetowe wyzwanie zmusza
jące, do dokonania w najbliższych latach rewolucyjnych zmian, w miejsce praktykowanych obecnie 
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starych technologii górniczych, obejmujących swym zasięgiem całokształt procesów związanych 
z pozyskaniem i przetwarzaniem węgla . Postęp prac badawczych i wyniki uzyskiwane na instalac
jach pilotażowych i przemysłowych_ wskazują, że taką technologią może być podziemne proceso
wanie węgla w wyniku którego, powstaje- gaz syntezowy. Procesowanie to, może mieć charakter 
termiczny i nosi nazwę podziemnego zgazowania węgla lub odbywać się z wykorzystaniem specjal
nych szczepów bakterii, zwane wówczas biogazyfikacją węgla in situ. 

2. PODZIEMNE ZGAZOWANIE WĘGLA 

2.1. Charaktetystyka procesów chemicznych i termiemych 

W literaturze zagranicznej i krajowej można spotkać wiele publikacji i referatów, w większości 
o charakterze popularyzatorskim, o podstawowych zasadach i możliwościach procesu podziemnego 
zgazowania węgla, jego histori i, wynikach eksperymentów itd. Aby uniknąć kolejnych powtórzeń 
w dalszej części artykułu główny nacisk zostanie położony na parametry procesu, propozycje no
wych rozwiązań technologicznych oraz możliwości zastosowania tej metody w polskich złożach 
węgla brunatnego. 

Podziemne zgazowanie węgla jako metoda bezpośredniej produkcji gazu pod ziemią, znana jest 
już od drugiej połowy XIX w. Gaz uzyskiwany w pierwszych eksperymentach na świecie, miał 
wartość opałową rzędu 3.5- do nawet 8 MJ/m3

. 

Idę zgazowania węgla w uproszczony sposób obrazuje schemat przedstawiony na rys. l. 

o 
Powietrze~ 

H 2 0 (paraj. 

Rys. l. Idea termicznego procesowania węgla 
Fig. l. Idea o f thermal co al processing 
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Należy wyraźnie odróżnić, proces spalania od zgazowania, które często w publikacjach są my
lone, a niektóre eksperymenty i doświadczenia wcale nie prowadzą do wykazania, że z węgla moż
na produkować gaz syntezowy, tylko dowodzą znaną od wieków prawdę, że węgiel po prostu się 
pali. 

Najogólniej metoda termiczna podziemnego procesowania węgla w złożu polega na poddaniu 
go działaniu wysokiej temperatury. W wyniku zachodzących procesów chemicznych, zostaje zredu
kowana objętość węgla prowadząca do powstawania odkształceń górotworu- deformacji warstw 
nadległych i powierzchni terenu. Węgiel w trakcie oddziaływania na niego wysoką temperaturą 
ulega spalaniu, pirolizie, odgazowaniu lub zgazowaniu, zaś skały otaczające na skutek ich podgrze
wania mogą pękać, topić się, a tym samym przemieszczać w kierunku powstającej wolnej przestrze
ni po przereagowanym węglu. 

Przez spalanie, rozumie się szybko przebiegające reakcje utleniania, którym towarzyszy przede 
wszystkim, wyzwolenie się dużych ilo ści ciepła i światła. W podziemnych kopalniach proces ten 
j est znany jako niepożądane zjawisko pożarów węgla, bezpośrednio w pokładzie lub w zrobach. 
Procesowi temu, towarzyszy ponadto powstawanie gazów, których skład i ilość zależą między in
nymi , od ilości i jakości palącego się węgla. warunków panujących w ognisku pożarowym (ilość 
tlenu, pary wodnej, temperatura, . .. ) i stadium rozwoju pożaru. Podstawowe przemiany chemiczne 
zachodzące w trakcie spalania wt;:gla obrazuje poniższy schemat, rys.2. 
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Rys. 2. Uproszczony opis procesu spalania węgla 
Fig. 2. Simplitied description o f coal burning process 
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Z węgla pod wpływem temperatury uwalniają się pewne substancje gazowe, wówczas proces 
ten nazwany jest odgazowaniem. W trakcie tego procesu, powstają części lotne oraz pozostalości 
masy węglowej takie jak koks, popiół , żużel i substancje smoliste. Części lotne zawierają dwutle
nek węgla, metan, azot, tlenek węgla, wodór, inne gazy i ciężkie węglowodory. W temperaturze 
otoczenia węglowodory skraplają się tworząc substancję smolistą. 

Przez pirolizę węgl a natomiast, rozumie się proces termicznej degradacji cząsteczek i zacho
dzi on często równolegle podczas podgrzewania substancji węglowej, gdy następuje odgazowanie, 
a w dalszej kolejności rozkład wytworzonych gazów na węglowodory prostsze. Właściwa piroliza 
odbywa się bez dostępu tlenu, przed spalaniem części lotnych i pozostałości koksowej. 

Przez podziemne zgazowanie (gazyfikację ) węgla - precyzyjniejsza nazwa: podziemne termicz
ne procesowanie węgla- rozumie się proces termicznego przekształcania węgla w gaz działając mię
dzy innymi tlenem, powietrzem oraz tlenem i parą wodną na surowiec mineralny znajdujący się 
w górotworze. Proces ten z racji , że zachodzi pod ziemią, jest trudny do kontroli i łatwo może prze
kształcić się w pożar pokładu węgla lub produkcję niskiej jakości gazu, tzw. gazu kominowego 
z powodu spalania większości produktów odgazowania i pirolizy. Generalnie, w trakcie termiczne
go procesowania węgla pod ziemią, w tzw. georeaktorze, zachodzą następujące reakcje chemiczne: 

Tablica l. Reakcje chemiczne opisujące termiczne procesowanie węgla (zużycie 25 -50% tlenu w stosunku 
do reakcji spalania) 
Table l. Chemical reactions describing thermal co al processing (25~(, - 50°o usc o f oxygen in relation to burn
ing reaction) 

Lp. Reakcja Entalpia, KJ mol - l 

l. C + H20 = H2 + CO ll.H = +118.5 

2. CO + H20 = Hz + COz ll.H = -42.3 

3. CO+ 3H2 = CH4 + HzO ll.H = -206.0 

4. C+ 2H2 = CH4 ll.H = -87.5 

5. c+ 11202 =co ll.H =-123.1 

6. C+ Oz= COz ll.H = -406.0 

7. C+ C02 =2CO ll.H=+l59.9 

Jak więc widać proces zgazowania w gcoreaktorze przebiega według podobnych reakcje jak 
w powierzchniowym generatorze zgazowania. Dodatkowo, pod ziemią mogą zachodzić niekontro
lowane reakcje chemiczne z niektórymi substancjami znajdującymi się w węglu kamiennym i bru
natnym oraz skałach otaczających . Ponadto do generatora podziemnego mogą być wprowadzane 
stale lub gazowe związki chemiczne w celu podwyższenia wartości opalowej i/lub uzyskania odpo
wiedniego składu chemicznego produkowanego gazu. Dotychczasowe analizy ekonomiczne wyka
zują znacznie niższe nakłady inwestycyjny i koszty eksploatacyjne niż w przypadku tradycyjnych 
technologii wydobycia i zgazowania w generatorze powierzchniowym. 



Proces gazyfikacji podziemnej nie musi się kończyć na produkcji gazu syntezowego. Gaz ten 
może być poddany dalszemu procesowaniu w naziemnym reaktorze, w którym gaz "syntezowy
-resztkowy", jaki pozostał po oddzieleniu lub nie wodoru~ jest wzbogacany parą wodną w reakcji 
katalitycznej na płynnym metalu w celu dalszej konwersji na wodór i C02, rys.3. 

Węgiel 

;:::,. 

Gaz syntezowy 
(CH,+C02+H2+ ... ) 

Para wodna 

~ 
Podziemna CO/Hj. .. 
gazyfikacja 

t 
o, 

Separacja + ~ Generacja energii 
konwersja Przemysi chemiczny 

Składowanie CO, 

Rys. 3. Idea konwersji gazu syntezowego w generatorze na powierzchni 
Fig. 3. The idea of gas conversion in generation located on the surface 

Ogólnie mówiąc, efektywność podziemnego zgazowania zależy od parametrów geologicznych 
i zastosowanej technologii prowadzenia procesu. W fazie wyboru lokalizacji georeaktora, projekto
wania i prowadzenia procesu oraz likwidacji miejsca podziemnego zgazowania, należy mieć na 
uwadze następujące czynniki: 

parametry geologiczne zalegania złoża, a w szczególności grubość, nachylenie i głębokość po
kładu węgla, rodzaj skał otaczających oraz przepuszczalność gazową i wodną skał i węgla, 
tektonikę górotworu i układ warstw, w tym występowanie innych wyżej leżących pokładów wę
gla w bezpośrednim sąsiedztwie przewidzianego do zgazowywania pokładu, 

- lokalizację warstw wodonośnych i izolacyjnych oraz wilgotność skał i węgla, 
parametry geomechaniczne skał nadkładu i węgla, z punktu widzenia odkształceń termicznych 
i mechanicznych oraz techniki wiertniczej, 
parametry chemiczne i fizyczne węgla, 
sposób udostępnienia złoża do procesowania, rozmieszczenie otworów wiertniczych i ich ro
dzaj- pionowe, nachylone i kierunkowe, 
istniejące i projektowane zagospodarowanie powierzchni terenu, prawne ograniczenia wynika
jące z przepisów bezpieczeństwa, ochrony zabytków i przyrody oraz prawa geologicznego i gór
niczego, 
rodzaj iniekcji (o stałym i zmiennym ciśnieniu, z jednym czynnikiem zgazowującym lub kilko
ma wtłaczanymi na przemian, np.: tlen i para wodna), stosowane ciśnienie, ilość i skład wtłacza
nego medium, 
wymaganiajakościowe i ilościowe dla produkowanego gazu, 
efektywność termiczną, chemiczną i ilość przereagowanego węgla , 

- oddziaływanie na środowisko , a w szczególności niekontrolowana migracja gazu, zanieczysz
czenie wód podziemnych, deformacje powierzchni terenu i racjonalna gospodarka złożem, 

możliwość iniekcji (składowania) gazów cieplarnianych i wtłaczania odpadów. 
Istotnymi parametrami jakościowymi węgla znajdującego się w pokładzie z punktu widzenia 

rozpatrywanego procesu są: 

stopień uwęglenia, 

- zawartość i jakość popiołu , 
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- ilość części lotnych, 
- zawartość wilgoci wewnętrznej, 
- wytrzymałość, porowatość, przepuszczalność oraz pęcznienie, 
- zawartość siarki . 

Wymienione powyżej czynniki mają istotny wpływ na ilość i jakość produkowanego gazu, sto
pień wykorzystania węgla w pokładzie i efektywność ekonomiczną zgazowania. Sterowanie proce
sem jest utrudnione, ponieważ niektóre czynniki wywierają pozytywny wpływ na jedne parametry 
i równocześnie negatywny na inne, równie ważne. 

2.2. Wybrane parametry złoża 

Większa głębokość zalegania pokładu węgla, oznacza wyższe koszty jego udostępnienia, mniej
sze zagrożenie kontaktu z wodami podziemnymi i deformacje powierzchni terenu oraz możliwość 
prowadzenia procesu przy wyższym ciśnieniu, co przekłada się, na produkcję gazu o lepszej jakoś
ci i podwyższonym ciśnieni u. Gaz ten może być tłoczony bezpośrednio do turbin bez dodatkowego 
sprężania. 

Prowadzenie zgazowania węgla jest łatwiejsze w nachylonym pokładzie niż poziomym. Strefa 
reakcji przemieszcza się w tym wypadku od dołu w górę i nie jest tłumiona przez powstający po
piół, żużel czy substancje smoliste. Dodatkowo, węgiel w górnej części georeaktora ulega spęka
niom, na skutek działania wysokiej temperatury i ciśnienia górotworu, stąd zwiększa się migracja 
czynnika zgazowującego i powierzchnia reakcj i. 

Miąższość pokładu ma istotny wpływ na przebieg procesu. Ciepło w cienkim pokładzie jest 
bardzo szybko oddawane do skał otaczających, co uniemożliwia uzyskanie wysokich temperatur 
w georeaktorze i szybkie zanikanie procesu, na skutek zawalania się silnie nagrzanych spękanych 
warstw stropowych. Dlatego przyjmuje się, że minimalna grubość pokładu węgla to 1.0 - l.Sm, 
w zależności od własności węgla i skał otaczających oraz nachylenia pokładu. Doświadczenia labo
ratoryj ne i polowe pokazują, że spadek grubości pokładu ma podobny wpływ na jakość produkowa
nego gazu jak wzrost ilości wody w pokładzie, rys . 4 i 5. 

o 
3.0 6.0 9.0 
Grubość pokładu [m] 

Rys. 4. Wpływ grubości pokładu i ilości wody na wartość opałową gazu syntezowego 
Fig. 4. Influence o f volume o f water and co al bed thickness on calarie value o f production gas 
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Rys. 5 Wpływ udziału wody w procesie zgazowania pokładów węgla o różnej gmbości na skład produkowane
go gazu 
Fig. 5 Influence of water volume on gas composili on in UCG process depending on coal bed thickness 

W procesie zgazowania istotne są temperatura i ciśnienie w georeaktorze oraz powierzchnia 
kontaktu z czynnikiem zgazowującym i powstającymi gazami, w szczególności z C02, ponieważ 

reaguje on z rozżarzonym węglem (reakcja Boduarda) a powstający CO podwyższa wartość opało
wą produkowanego gazu, rys. 6. Powierzchnia reakcji zależy wtedy, od metody prowadzenia pro
cesu i ilości powstających spękań , przepuszczalności węgla i zawartości popiołu. W wielu przypad
kach dla węgli zwięzłych niezbędne staje się szczelinowanie węgla lub wręcz rozkruszenie specjal
nymi środkami wybuchowymi. Pornocny w procesach szczelinowania może być też sam metan, 
zaadsorbowany w węglu (lokalne eksplozje). Szczelinowanie i rozkruszanie węgla, stanowi jeden 
z kluczowych czynników gwarantujących wysoką sprawność procesu. Istnieje szereg wypróbowa-
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nych metod szczelinowania, chronionych patentami. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia 
reakcji nie może być też zbyt duża, gdyż wtedy łatwo traci się kontrolę nad procesem i może dojść 
do obniżenia temperatury gazów. Również zwiększona przepuszczalność węgla i skał może dopro
wadzić do ucieczek produktu zgazowania, a nawet pojawienia się wody dopływającej z górotworu 
do strefy zgazowania. Optymalne wymiary georeaktora, można utrzymać stosując sukcesywne pod
sadzanie powstającej pustki, w wyniku przereagowania węgla. Do podsadzania należy wtedy uży
wać materiałów odpadowych, zawierających katalizatory, umożliwiające wytwarzanie gazu synte
zowego o podwyższonej jakości. Woda będąca nośnikiem materi ału podsadzkowego jest wtedy 
źródłem pary do procesu. Prowadzenie podsadzania w tej technologii, jest całkowicie odmienne 
od znanych technik wypełniania pustek górniczych przez otwory wiertnicze. Rozwiązanie równo
czesnego podsadzania i zgazowania jest możliwe tylko przy specjalnej metodzie termicznego pro
cesowania węgla, opisanej w dalszej części referatu. 

3. 
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Rys. 6. Orientacyjny przebieg zmian stosunku C02/CO w zależności od temperatury i rodzaju węgla 
Fig. 6. Approximate course of changes in C02/CO relation depending on temperatw·e and type of coal 

2.3. Czynnik zgazowujący 

W procesie podziemnego zgazowania węgla, jako głównych czynników zgazowujących, używa 
się powietrza, tlenu, mieszaniny tlenu i pary wodnej oraz rzadziej innych dodatków. Użycie tlenu 
zamiast powietrza pozwala: 
- uzyskać gaz o znacznie wyższej wartości opałowej , średnio 3- 5 krotnej wyższej, dochodzącej 

do 10 MJ/m3
, 

- poprawia w znacznym stopniu stabilność procesu, 
- nie wymaga tłocznia znacznych i lości czynnika. 

W przypadku tłocznia tlenu, należy wybudować stację jego produkcji w rejonie pola zgazowa
nia. Rys.7. obrazuje wpływ ilości wtłaczanego tlenu na skład produktu zgazowania. 
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Rys. 7. Orientacyjne krzywe koncentracji komponentów gazowych w produkowanym gazie w zależności 
od ilości wtłaczanego tlenu 
Fig. 7. Approximate concentration curves of gas components of UCG production gas vs volumc of pumped 
down oxygen used in the process 

Szybkość procesu zgazowania zależy od wielu czynników, między innymi od jakośc i węgla, 

temperatury oraz rodzaju i ciśnienia medium zgazowującego. Generalnie, ze wzrostem i lości prze
reagowanego węgla w jednostce czasu i spadkiem objętości wtłaczanej pary wodnej wzrasta war
tość opałowa gazu, rys . 8. 
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Rys. 8. Wartość opałowa produktu zgazowania w zależności od szybkości reakcji i ilości pary wodnej 
Fig. 8. Caloric valuc o f UCG production gas mixturc vs. rcaction velocity and volumc o f s team water 
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3. METODA TERMICZNEGO PROCESOWANIA WĘGLA IN SITU 

Termiczne procesowanie węgla in situ, wymaga udostępnienia partii złoża przeznaczonej do zga
zowania za pomocą otworów wiertniczych lub wyrobisk górniczych. To ostatnie rozwiązanie może 
być stosowane w przypadku prowadzenia zgazowania złoża w likwidowanej kopalni z tradycyjną 
eksploatacją głębinową. Najczęściej w dotychczasowych eksperymentach, w skali przemysłowej, 
stosowano udostępnienie partii złoża za pomocą otworów pionowych połączonych w pokładzie 
wypalonym kanałem przepływowym, rys. 9a. Jednym otworem wtłaczany jest czynnik zgazowują
cy, drugim otworem odbierany produkty zgazowania. Niestety to rozwiązanie jest metodą, która 
nie gwarantuje ani kontroli procesu, ani też ciągłej produkcji gazu syntezowego o w miarę stałej 
jakości. Jest to metoda, która generalnie pokazuje, że węgiel pod ziemią można "zapalić" i przez 
pewien czas proces ten podtrzymywać uzyskując produkt gazowy. W miarę rozwijania się podziem
nego ogniska pożarowego, jakość uzyskiwanego gazu spada, a ognisko z czasem wygasa, na sku
tek przemieszczenia się strefy ognia pod strop, bowiem tam wytwarza się strefa spękań, a na spąg 
opada popiół, żużel, skały stropowe i substancje smoliste, izolując w ten sposób dopływ czynnika 
zgazowującego do przyspągowej warstwy pokładu. Na dodatek projektanci takich rozwiązań zapo
minają, że większość węgli wykazuje własności pęczniejące, co częściowo blokuje ich przepusz
czalność, dodatkowo ograniczaną zaklejaniem szczelin substancjami smolistymi niesionymi przez 
produkowany gaz. Technologia ta daje nieco lepsze rezultaty w przypadku udostępniania pokładów 
nachylonych, gdyż wtedy przereagowane resztki z węgla i opadające skały stropowe gromadzą się 
na dnie strefy reakcji, rys. 9b i c. Sytuację można nieco poprawić wykonując wcześniej szczelino
wanie pokładu , które ma niestety w tych rozwiązaniach ograniczony zasięg. 
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Rys. 9. Tradycyjne metody zgazowania; a) metoda kanałowa, b) metoda opływowa w pokładzie nachylonym, 
c) metoda filtracyjna 
Fig. 9. Traditional UCG methods a) channel method, b) strcamline method in inclined coal bed, c) filtration 
method 

Dopiero ostatnie eksperymenty z zastosowaniem otworów kierowanych umożliwiły lepszą kon
trolę procesu, chociaż nadal zasada działania georeaktora nie różni się od idei kanałowej, rys. 10. 
W tym przypadku uzyskuje się gaz o nieco wyższej i w miarę stałej wartości opałowej. 
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Rys. 10. Metoda podziemnego zgazowania węgla z wykorzystaniem otworów kierowanych 
Fig. 10 .The UCG method with the use of directional drilling 

Wartym rozpowszechnienia są dwie inne metody, które gwarantują między innymi: 
stałą kontrolę i produkcję jednorodnego gazu syntezowego, dzięki wytworzeniu ciągu tunelowe
go dla mieszania się gazów wydzielanych z poszczególnych stref zgazowania, 
wysoki stopień wykorzystania złoża, 
bardzo dobrąjakość produkowanego gazu, 
odbieranie ciepła z georeaktora, 
prawie całkowite wyeliminowanie zagrożeń dla środowiska . 

Pierwsza metoda, dotyczy zastosowania termicznego procesowania partii złoża węgla zalegają
cego w grubych pokładach, udostępnianych ze skał otaczających od strony spągu i stropu [ 1]. 

Powietrze/ 

Rys. 11. Metoda podziemnego zgazowania węgla zalegającego w grubych pokładach [l] 
Fig. li. The use o f UCG mcthod for thick co al seams [l] 
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Złoże może być udostępnione zarówno, za pomocą wyrobisk górniczych, jak i otworów wiertni
czych (rys. 11) lub w podobny sposób tylko wyłącznie za pomocą otworów kierowanych. Pierwsze 
rozwiązanie, z wyrobiskami, zalecane jest do zastosowania w likwidowanych kopalniach, w któ
rych pozostawiono resztki grubych pokładów . Proces zgazowania prowadzi się wówczas od spągu 
do stropu w udostępnionym bloku pokładu, podobnie jak w generatorze powierzchniowym. Czyn
nik zgazowujący dopływa przez otwory spągowe, zaś produkty reakcji odprowadzane są przez 
otwory wykonane w skałach stropowych. Poza wymienionymi zaletami opisanego rozwiązania 

metoda ta charakteryzuje się tym, że rury doprowadzające czynnik zgazowujący i odprowadzające 
gaz syntezowy, nie znajdują się bezpośrednio w strefie najwyższych (krytycznych) temperatur. 
W związku z tym, nie ma potrzeby stosowania rur wykonanych ze specjalnych materiałów odpor
nych na wysokie temperatury. Po zgazowaniu węgla, powstałą pustkę można podsadzić materiała
mi odpadowymi, a nawet składować w niej, w przypadku korzystnych warunkach geologicznych, 
C02. Dodatkowo w procesie wtłaczany C02, może być utylizowany poprzez nasycanie pokładu wę
gla, do wypierania metanu oraz do ograniczenia ucieczek tlenu do otaczającego górotworu. Metoda 
ta z wykorzystaniem wierceń kierowanych może znaleźć zastosowanie w termicznym procesowa
niu grubych pokładów węgla brunatnego. 

Druga metoda, znana pod nazwą Super Daisy Shaft, wymaga udostępnienia złoża za pomocą 
otworu wielkośrednicowego, z którego w złożu wykonuje s ię promieniście otwory kierunkowe. 
Otwory te, służą zarówno do iniekcji czynnika zgazowującego, odbioru produkowanego gazu syn
tezowego j ak i odprowadzania nadmiaru ciepła. Metoda ta, poza produkcją gazu, pozwala na od
zysk energii cieplnej. Otwory kierowane wymagają stosowania specjalnych rur, odpornych na wy
sokie temperatury, umożliwiających równoczesne wprowadzanie w jednej kolumnie czynnika zga
zowującego, odprowadzanie g'azu i wody. Zgazowanie, strefa ognia, przemieszcza się po okręgu 
i w miarę tworzenia wolnych pustek następuje podsadzanie materiałem odpadowym, specjalnie do
branym i spełniającym równocześnie rolę katalizatora. Wtłaczane dodatkowo do georeaktora C02 

odgrywa podobną rolę jak w poprzedniej technologii. Metoda ta jest najnowocześniejszym rozwią
zaniem w tej dziedzinie i gwarantuje teoretycznie dostęp do dowolnego miejsca w pokładzie i peł

ną kontrolę termicznego procesowania węgla (rys. 12) . 
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Rys. 12. Metoda podziemnego zgazowania węgla- Super Daisy Shaft(autor B. Żakiewicz) 
Fig. 12. Thc UCG method with the use of Super Daisy Shaft idea (acc to the author: B. Żakiewicz) 
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4. PODZIEMNE ZGAZOWANIE WĘGLA BRUNATNEGO 

Cechą charakterystyczną węgli brunatnych jest ich niska wartość opałowa, duża zawartość popiołu, 
znaczna wilgotność oraz zaleganie na stosunkowo małych głębokościach w otoczeniu skał zawod
nionych często o wysokiej przepuszczalności. Termiczne procesowanie takiego surowca, wymaga 
zastosowania specjalnej technologii udostępnienia złoża i prowadzenia procesu, aby wykorzystać 
naturalną wilgotność węgla i zagwarantować ochronę środowiska naturalnego. Warunki te spełnia
ją omówione w ostatnim rozdziale metody. 

Polska dysponuje bogatymi zasobami węgla brunatnego zalegającego najczęściej na głębokości 
od SOm do 400m i miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Jeżeli w stropie występują war
stwy ilaste, co nie jest w polskich warunkach rzadkością, to w trakcie termicznego procesowania 
węgla brunatnego następuje, na skutek wysokiej temperatury, petryfikacja i spiekanie i łów , a tym 
samym umocnienia stropu w trakcie operacji zgazowania, pod ciśnieniem gazów. 

KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe prowadzi aktualnie pracę studialną 
dotyczącą wyboru najkorzystniejszych lokalizacji instalacji pilotażowych termicznego procesowa
nia węgla brunatnego [ 2 ]. Dotychczasowe analizy wskazują, że dla rozpoczęcia eksperymentów 
najkorzystniej byłoby zlokalizować testy in situ, w dwóch regionach na Dolnym Śląsku i w jednym 
w Polsce Centralnej. Praca studialna poprzedzona analizami, testami i modelowaniem, wskazuje, 
że podstawowe wymagania dla złóż węgla brunatnego to: 

grubość pokładu powyżej 2m, 
- głębokość, min 150m (korzystniej powyżej 200m), 
- w nadkładzie szczelne warstwy skał ilastych lub wapiennych, 
- dobra izolacja warstw wodonośnych, 
- brak zaburzeń tektonicznych w promieniu od georeaktora min l.Okm. 

5. WNIOSKI 

l. Tradycyjne technologie górnicze stosowane w górnictwie węglowym umożliwiają wydoby
cie, jedynie od kilku do kilkunastu procent zasobów bilansowych. 

2. Dotychczas praktykowane w eksperymentach polowych technologie termicznego proceso
wania węgla, są metodami produkującymi tylko tzw. gaz kominowy a nie gaz syntezowy. 

3. Osiągnięcia w technice wiertniczej w zakresie szeroko rozumianych wierceń kierowanych, 
pozwalają na realizację nowych, w pełni kontrolowanych technologii podziemnego termicz
nego procesowania węgla w wyniku którego otrzymuje się wysokiej jakości gaz syntezowy 
i odzyskuje nadwyżkę ciepła z procesu, np.: metoda Super Daisy Shaft. 

4. W Polsce, istnieją realne szanse i możliwości wprowadzenia na skalę przemysłową podziem
nego zgazowania, nie tylko węgla kamiennego, ale i brunatnego. KGHM Cuprum sp. z o.o. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, we współpracy z innymi jednostkami ba
dawczymi krajowymi i zagranicznymi, realizuje aktualnie prace studialne nad rozpoczęciem 
projektu pilotażowego podziemnego termicznego procesowania węgla brunatnego. 
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The Idea of Using UCG Method in Lignite Deposits 

Traditional mining of coal and lignite linking electrical energy generation is getting more and more 
often the object of critical opinions based on contradiction between sustainable uses of resources in 
particular in the scope of resource management, proper use of environment and energy efficiency. 
It creates the challenges to elaborate new processes and technologies to generate and gain the en
ergy directly from the coal deposits with the use of thermal or bio-processing methods. In this pa
per the underground coal gasification technology will be discussed taking into account many fac
tors and processing methods including influence on !ocal environment. Additionally the idea of 
UCG implementation in some underground lignite deposits located in Poland will be introduced. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne 
nowych technologii wykorzystania węgla 

Marek Ściążko, Krzysztof Dreszer 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 

STERSZCZENIE: W referacie omówiono technologie produkcji paliw silnikowych oraz wodoru 
i metanolu z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawiono rozwiązanie technologii pro
dukcj i paliw silnikowych, wodoru i metanolu, przyjęte dla warunków polskich (wybór technologii 
zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń, zapotrzebowanie na produkty przetwór
stwa węgla). Przedstawiono zarysy koncepcji technologicznych produkcji paliw płynnych w skali 
przerobu około 6 mln tonirok węgla oraz wodoru i metanolu w skali przerobu około l mln ton/rok 
węgla dla warunków krajowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel , zgazowanie, synteza, paliwo ciekłe, gaz 

l. WPROW ADZENIE 

Ocenia się , że w drugiej połowie XXI wieku nastąpi zasadnicza zmiana w światowej strukturze zu
życia paliw pierwotnych. Zasoby ropy naftowej będą na wyczerpaniu, a dostęp do gazu ziemnego 
znacznie ograniczony. Wyczerpywanie się naturalnych zasobów paliw węglowodorowych może 
zostać znacznie przyśpieszone w wyniku intensywnego wzrostu zapotrzebowania na nośniki ener
gii pierwotnej , w szczególności w Chinach i Indiach. Nieunikniony będzie w związku z tym pow
rót do szerokiego wykorzystania najbardziej zasobnego na świecie surowca energetycznego, jakim 
jest węgiel, który z powrotem staje się także atrakcyjnym surowcem chemicznym. Przy aktualnym 
jego zapotrzebowaniu wielkość zasobów węgla wystarcza na 200-300 lat, a dodatkowąjego zale
tąjest w miarę równomierne występowanie w świecie. Powstaje w związku z tym konieczność 
przystąp ienia już dzisiaj do wypracowania nowych, bardziej racjonalnych i wysokosprawnych 
technologii jego wykorzystania. Główne wyzwanie związane jest z jednej strony z potrzebą rady
kalnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne procesów wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła, a z drugiej substytucją czystych produktów chemicznych otrzymywa
nych obecnie w głównej mierze z gazu ziemnego (wodór, metanol) i ropy naftowej (paliwa ciekłe 
silnikowe). 

W energetyce węglowej postępuje zdecydowanie zjawisko "chemizacji" tradycyjnych procesów 
energetycznych poprzez dodanie do dotychczas opracowanych metod usuwania substancji zanie
czyszczających środowisko, jak związki siarki i azotu (S02 i NO,) oraz pyły, także układów usu
wających dwutlenek węgla. Należy oczekiwać, że nadal wywierana będzie presja na dalszą reduk
cję emisji, przy czym zwraca się uwagę na coraz to inne zanieczyszczenia występujące w mikro
inano-koncentracjach (np. metale ciężkie, rtęć, dioksyny) . 
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W perspektywie wieloletniej rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii energetycznych, 
a zwłaszcza rozwijanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych i "czystych" technologii wykorzysta
nia węgla, ukierunkowanych na efektywne i maksymalne wykorzystanie energii chemicznej tego 
paliwa, wymaga integracji zadań przemysłu związanego z górnictwem, energetyką oraz chemią. 
W tym nowym podejściu zmierzającym do stworzenia w perspektywie 50 lat gospodarki "wodoro
wej" wytwarzanie energii elektrycznej w dużych źródJach winno także dawać możliwość zaopatry
wania odbiorców rozproszonych w paliwa zawierające zakumulowaną "czystą" energię chemiczną 
dla zastosowań lokalnych. W takim przypadku możliwe będzie wytwarzanie energii elektrycznej 
z dużą sprawnością w ogniwach paliwowych, unikając strat związanych z liniami przesyłowymi. 

Coraz częściej podstawą procesową zawansowanych technologii wykorzystania węgla staje się 
zgazowanie, głównie z powodu potencjalnie mniejszych kosztów usuwania dwutlenku węgla 
w porównaniu do klasycznych układów energetycznych, opartych o bezpośrednie spalanie węgla. 
W konsekwencji stwarza to wyjątkową sytuację dla rozwoju tej technologii, os iągnięcia jej wyso
kiej dyspozycyjności oraz wielkoskalowego zastosowania. Często też w przypadku zgazowania 
systemy wytwarzające "czystą" energię są integrowane z wytwarzaniem produktów chemicznych 
i mówi się wtedy o tzw. "energopleksach" lub "poligeneracji". Wiążą one wytwarzanie energii 
elektrycznej oraz produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silnikowych, metanolu 
lub wodoru. Zatem można przyjąć, że kreatorem rozwoju procesów chemicznego wykorzystania 
węgla staje się w dużym stopniu energetyka, którą cechuje ciągła dążność do maksymalizacji ogól
nej sprawności przetwarzania energii pierwotnej. 

2. DOSTĘPNOŚĆ PALIW KOPALNYCH DO PRZETWÓRSTW A CHEMICZNEGO 

Według raportów Departamentu Energii (USA) i Komisji Europejskiej światowe zużycie energii 
wzrośnie o 71 o/o w okresie 2003-2030. Paliwa kopalne nadal będą dominujące, a wśród nich wę
giel, jako podstawowy surowiec dla energetyki i, coraz częściej, w krajach o dużych jego zasobach, 
jak np. Chiny i Indie, jako surowiec chemiczny. 

Przewiduje się, że światowe zużycie węgla wzrastać będzie średnio o 3.% rocznie. W skali 
światowej zużycie węgla w przemyśle wzrośnie za sprawą Chin i ma to związek głównie z rozwo
jem przemysł u stalowniczego i gazu syntezowego dla chemii. Prognozę zużycia węgla w świecie 
przedstawiono na Rys. l. 

100% ----·- ---·- --- ---·--·-----l 

80% 

(ij 60% 
N 

"O 
:J 

40% 

20% 39 35 33 

0% 
2003 2015 2030 

Rys.!. Prognoza struktury zużywanej energii pierwotnej 
Fig. l . Prognosis o f primary energy sourccs use 

56 

l energia jądrowa 

DOZE 

D gaz ziemny 

D węgiel 

D ropa naftowa 



Generalnie rzecz biorąc do zgazowania, które jest podstawą i pierwszym etapem wszystkich 
procesów technologicznych, nadaje się każdy rodzaj węgla kamiennego i brunatnego. Jednakże dla 
uzyskania odpowiednich parametrów technologii zgazowania węgla, do procesu tego wymagany 
jest węgiel o stosunkowo małej zawartości popiołu (według literatury, przede wszystkim amery
kańskiej, zawartość popiołu w węglu do zgazowania powinna wynosić do 15%, korzystnie poniżej 
10%, przy czym ze względu na brak w warunkach polskich odpowiednich ilości takich węgli zało
żono, że w kraju zgazowywane będą węgle znacznie gorsze, o zawartości popiołu nawet ok. 20%). 
Korzystny jest fakt, że do zgazowania mogą być stosowane węgle o dużej zawartości siarki, która 
nie powoduje zakłóceń procesu zgazowania, a zawarta w węglu siarka usuwana jest w trakcie 
oczyszczania gazu procesowego. Uznaje się, że krajowe zasoby węgla pozwalają na wygospodaro
wanie odpowiednich ilości węgla, który może w przyszłości być przeznaczony do przetworzenia 
na drodze zgazowania. 

Oficjalny wykaz złóż węgla kamiennego w Polsce znajduje się na stronie internetowej Państwo
wego Instytutu Geologicznego w zakładce surowce_mineralne/wegiel_kam.htm, skąd zaczerpnięto 
większość cytowanych w niniejszym referacie informacji. Złoża węgla kamiennego w Polsce wy
stępują w trzech zagłębiach: 
• Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW), w którym występuje 78,7% udokumentowanych zaso

bów bilansowych węgla kamiennego. W GZW występują rodzaje węgla o pełnym zakresie ty
pów technologicznych od węgla energetycznego do antracytu. Średnia zawartość popiołu waha 
się od 11 do 17%, a siarki całkowitej od 0,59 do 2,3%. W g stanu na koniec 2005r. zasoby wę
gla kamiennegowynosiły: 
- zasoby geologiczne bilansowe - 34 076 mln Mg, 
- zasoby przemysłowe - 5 694 mln Mg. 

• Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW), w którym występuje wyłącznie energetyczny węgiel 
kamienny. Zawartość popiołu wynosi średnio 14,63%, a zawartość siarki całkowitej waha się 
od 1,21% do 1,46%. Wg stanu na koniec 2005 r. zasoby węgla kamiennego w LZW wynosiły: 
- zasoby geologiczne bilansowe - 9 244 mln Mg, 
- zasoby przemysłowe 320 mln Mg. 

• Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (DZW), w którym w 2000 roku zakończono wydobycie. Za
soby odpowiadające parametrom bilansowym, w obszarach zaniechanych, oszacowane zostały 
na 369 mln Mg. Zasoby te w bilansie zasobów traktowane sąjako zasoby pozabilansowe. 

W odniesieniu do bazy zasobowej węgla kamiennego przydatnej dla procesu jego zgazowania 
rozważono zasoby łatwo dostępne tzw. operatywne w obszarach kopalń czynnych. Na koniec 2004 r 
ilość tych zasobów wynosiła 4 513 mln Mg. Większość zasobów operatywnych stanowią zasoby 
węgla energetycznego; w szczególności dotyczy to kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 
Południowego Koncernu Węglowego S.A., KWK Bogdanka S.A. oraz, przede wszystkim, Kom
panii Węglowej S.A. Zasoby węgla koksowego stanowią zdecydowaną większość zasobów kopalń 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.- i nie należy ich rozpatrywać w aspekcie procesu zgazowania 
węgla. 

Istotnym parametrem charakteryzującym bazę zasobową węgla energetycznego jest jej wystar
czalność. Z analizy danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że w okresie długoter
minowym (201072030) do procesu zgazowania można wytypować kopalnie Kompanii Węglowej 
S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., KWK Bogdanka S.A. i Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. 

Biorąc pod uwagę wszystkie posiadane informacje, dotyczące obecnej i przewidywanej dostęp
ności węgla kamiennego oraz jego jakości, do procesu zgazowania można wytypować węgiel o wła
ściwościach jak węgiel z kopalń Ziemowit i Piast, Bogdanka i Janina. 
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Dobrej jakości węgiel do zgazowania, według opracowań literaturowych powinien charaktery
zować się wysoką wartością opałową (powyżej 22 MJ/kg, korzystnie powyżej 24 MJ/kg) oraz nis
ką zawartością popiołu (poniżej 15%, korzystnie poniżej 10%). Zgazowanie węgla o wymienio
nych właściwościach charakteryzuje się wysoką sprawnością cieplną oraz sprawnością procesową, 
mierzoną sumaryczną zawartością w gazie procesowym wodoru i tlenku węgla (H2 +CO). Węgiel 
o tak dobrych parametrach jakościowych aktualnie w kraju jest niedostępny w odpowiednich iloś
ciach i nie przewiduje s i ę w terminie do 2030 produkcji odpowiednio dużych ilości węgla o takich 
parametrach. Ze względu na powyższe, w niniejszym referacie założono, że zgazowywane stoso
wane będą węgle znacznie gorsze, o zawartości popiołu nawet ok. 20%. Właściwości węgla przyj
mowanego do obliczeń procesowych w IChPW podaje tablica l. 

Tablica l Właściwości węgla kamiennego przyjęte do obliczeń procesowych 
Table l. H d l · l 1 · ar coa propert1es to process ca cu atwns 

Kopalnia 
Lp. Oznaczenie 

Janina Bogdanka Piast Ziemowit 

Analiza techniczna 

l. Q'i [MJ/kg] 18,16 21,28 18,0-20,0 19,83 

2. A'[%] 17,53 19,73 20-25 18,52 

3. S\[%] 1,82 1,00 0,91-1,40 1,30 

4. W'[%] 19,06 11,32 13-16 14,77 

Analiza elementarna 

l. C" 54,00 55,81 55,26 56,01 

2. H" 3,58 3,26 3,56 3,50 

3. N" 0,83 l, 18 0,82 0,69 

4. O"J 9,40 7,70 14,32 11,40 

3. ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE 

3.1. Zgazowanie podstawą rozwoju współczesnych technologii węglowych 

Na świecie działa 117 instalacji zgazowania wyposażonych w 385 reaktorów. W okresie 1980-2004 
zanotowano ponad dwukrotny przyrost światowej produkcji gazu na drodze zgazowania (z ok. 20 
do 45 GW). Obecnie następuje dalszy przyrost, a tempo przyrostu może ulec przyśpieszeniu po 
wprowadzeniu obowiązku usuwania C02. Największym inwestorem są obecnie Chiny, w których 
buduje się obecnie 24 instalacje zgazowania do produkcji amoniaku, metanolu i energii elektrycz
nej. 

Zasadniczym surowcem wsadowym jest węgiel , który wykorzystywany jest w obecnie pracują
cych instalacjach zgazowania, mających 49% udział w światowej produkcji gazu syntezowego. Ko
lejne miejsca zajmują uboczne produkty przemysłu petrochemicznego (37%), a pozostałe 14% pro
dukowane jest z różnych odpadowych gazów przemysłowych, koksu naftowego i biomasy. W przy
padku instalacji planowanych do uruchomienia (do roku 2010) rola węgla jako podstawowego pa
liwa zostanie utrzymana. Będzie on wykorzystywany w 30 z 38 budowanych układów (rys. 2). 

58 



35000,---------------------------------------------------------~ 

~ 
::2: 30000 
al 

-~ 25000 
E I 20000 

:::J 

~ 15000 

:<; 

~ 10000 g. 
·c:; 
8 5000 

::2: 

o 
węgiel produkty uboczne/ 

petrochemia 

• eksploatowane 

gaz 

D planowane 

koks naftowy biomasa 

Rys. 2. Sumaryczna wydajność reaktorów zgazowania w zależności od stosowanego paliwa- stan obecny 
i prognozowany do roku 2010 
Fig.2. Total gasifires capacity in dependence on used fuel- current state and prognosis for 2010 year 

Gaz procesowy, otrzymywany ze zgazowania węgta, stosowany jest aktualnie głównie w synte
zie Fischer-Tropsch' a i w produkcji syntetycznego gazu ziemnego (SNG) (68 1;o). Związane jest to 
przede wszystkim z pracującymi w Republice Afryki Fałudniowej zakładami produkcji paliw płyn
nych, które wykorzystują technologie zgazowania w złeJżu stałym (Sasol Lurgi) i w zakładzie SNG 
w Great Plane (USA). Pozostałe 32% gazu wytwarzanego z węgla wykorzystywane jest do produk
cji różnych substancji chemicznych (11 %) oraz paliw gazowych (11 %) i energii elektrycznej 
(10%). W przypadku wdrażanych instalacji generowany gaz służyć będzie głównie do produkcji 
substancji chemicznych (75S'o) oraz energii elektrycznej (24% ). 

Dominującą ro lę w produkcji gazu w procesie zgazowania odgrywają technologie oferowane 
przez Sasol Lurgi (złoże stałe), GE Energy (Chevron Texaco; reaktory zawiesinowe) oraz Shell 
(reaktory zawiesinowe) , które stanowią obecnie 94% rynku światowego. Obecnie najbardziej inten
sywnie rozwijanymi technologiami zgazowania węgla są procesy wykorzystujące reaktory zawie
sinowe. Znajduje to potwierdzenie w planowanych do roku 2010 wdrożeniach, z których praktycz
ne wszystkie dotyczą reaktorów tej konstrukcji. 

3.2. Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych 

Termin "czyste technologie węglowe" powstał w USA. Obecnie został przyjęty przez Unię Euro
pejską. W energetyce oznacza on współcześnie rozwijane technologie energetyczne, w tym szcze
gólnie posiadające węzeł usuwania colo i z tego powodu określane są one również terminem "tech
nologie zero-emisyjne". Udział węgla w całkowitej emisji C02 wynosi ok. 40% i dlatego dąży się 
do znacznego obniżenia tego wskaźnika o co najmniej 80-90%. Oczywiste jest, że osiągn ięcie niż

szych emisji przy obecnym stanie techniki może zostać uzyskane poprzez aplikacj ę nowych roz
wiązań , które niestety spowodują zwiększenie kosztów wytwarzania energii. Energetyczne wyko
rzystanie węgla można obecnie rozdzielić na dwa główne kierunki , które rozwij ają się niezależnie . 

Są to : 
l ) zaawansowane spalanie, wykorzystywane głównie w energetyce zawodowej jako technologie 

pyłowe i fluidalne realizowane pod ciśnien iem atmosferycznym względnie wyższym, a w przy
szłości spalanie w tlenie, 



2) zgazowanie, w szczególnośc i zintegrowane układy gazowo-parowe, dające możliwości ukie
runkowania na produkcję energii elektrycznej i chemicznej skumulowanej w czystych substan
cjach chemicznych (np. metanol, wodór, paliwa silnikowe). 
Pierwszy kierunek jest typowo energetyczny, natomiast drugi związany jest już ze zintegrowa

niem energetyki z przetwórstwem chemicznym, co wydaje się być strategią rozwoju "czystych" 
technologii węglowych na pierwszą połowę XXI w. W dalszej przyszłości należy się spodziewać 
rozwoju różnego rodzaju układów hybrydowych, łączących elementy znanych technologii. Rozwój 
takich układów będzie uwarunkowany, z jednej strony, koniecznością wdrożenia tanich metod wy
dzielania i deponowania C02, a z drugiej poziomem rozwoju ogniw paliwowych, które dają per
spektywę uzyskania znaczenie wyższych niż obecnie sprawności wytwarzania energii elektrycznej. 
"Czyste" technologie wykorzystania węgla dają możliwość łagodzenia wpływu stosowania węgla 
na środowisko we wszystkich stadiach cyklu jego przetwarzania, poczynając od mechanicznego 
wzbogacania. 

Punktem wyjścia dla oceny technologii "zero emisyjnych" jest aktualny stan rozwoju technologii 
spalania węgla. Rozwój związany będzie z podnoszeniem temperatury i ciśnienia pary. Ocenia się, 
że sprawność wytworzenia energii elektrycznej może dochodzić do 50% w rozwiązaniach technicz
nie zaawansowanych. Biorąc z kolei pod uwagę integrację zgazowania z wytwarzaniem energii 
elektrycznej i produktów chemicznych, uzyskujemy możliwość podniesienia ogólnej sprawności 
wykorzystania energii pierwotnej przy równoczesnym usunięciu, w trakcie procesu, wszystkich 
niebezpiecznych dla środowiska zanieczyszczeń, co odróżnia ten układ od klasycznych technologii 
spalania, gdzie zabiegi oczyszczania prowadzone są dopiero na wytworzonych spalinach. 
3.3. Produkcja paliw ciekłych metodą syntezy Fischera-Tropscha 

Zastosowanie syntezy Fischera-Tropscha do produkcji paliw c iekłych datuje się na lata 30. do 40. 
zeszłego stulecia. Intensywny rozwój technologiczny syntezy od jej odkrycia do przemysłowego 
zastosowania związany był z przygotowaniami Niemiec do działań wojennych i możliwością wy
korzystania produkowanego paliwa w samochodach osobowych, jak również maszynach bojowych. 
Największy przyrost produkcji paliw płynnych na drodze syntezy Fischera-Tropscha przypadał na 
okres II wojny światowej i zaraz po niej . Wraz z rozwojem procesów petrochemicznych i niższą ce
ną paliw pozyskiwanych z ropy naftowej, zaprzestano stosowania procesów produkcji paliw płyn
nych z gazu syntezowego tą metodą. Rząd Republiki Afryki Południowej, przymuszony nałożonym 
przez międzynarodowe organizacje embargiem na import produktów naftowych, na początku lat 
pięćdziesiątych powołał do życia przedsiębiorstwo South African Synthetic Oil Limited (Sasol), 
które w 1955 roku korzystając z technologii eksploatowanych wcześniej w Niemczech uruchomiło 
fabrykę benzyny syntetycznej metodą FT. Uzyskane w tym zakładzie doświadczenie oraz wprowa
dzane nowe rozwiązania doprowadziły do rozwoju zakładów. W roku 1983 i 1985 Sasol uruchomił 
dwa nowe zakłady syntezy FT (Sasol II i Sasol III). Obecnie zakłady te łącznie produkują około 
6 mln ton produktów ciekłych, z czego około 60 7o stanowią paliwa, a pozostała część chemikalia. 
Aktualny stan zaawansowania technologii produkcji paliw ciekłych z gazu ze zgazowania węgla 
zawdzięcza się właśnie działalności rozwojowej w zakładach Sasol. Rozwój przede wszystkim re
aktorów syntezy FT wynikał z konieczności poprawy wymiany ciepła- odbioru ciepła wydziela
nego w trakcie syntezy oraz podniesienia stopnia konwersji reagentów. Na rysunku 3 przedstawio
no podstawowe typy reaktorów stosowanych w syntezie Fischera-Tropscha. 

W zależności od rodzaju produktów, jakie chcemy uzyskać w syntezie FT, może być ona pro
wadzona w niskiej (180-240°C) albo wyższej (300-350°C) temperaturze, z katalizatorem kobalto
wym lub żelazowym. Temperatury syntezy utrzymywane są poniżej 400°C dla uniknięcia nadmier
nych ilości syntezowanego metanu. Przemysłową (wielkotonażową) syntezę ciekłych węglowodo
rów prowadzi się w zasadzie na kompozytowych katalizatorach żelazowym i kobaltowym, wzboga
conych aktywatorami i stabilizatorami. W przypadku katalizatora kobaltowego na nośniku- ziemi 
okrzemkowej, który powszechnie stosowano w okresie II-ej wojny światowej- w jego skład oprócz 
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kobaltu wchodzą także tlenki toru oraz magnezu. Komercyjny katalizator żelazowy LP33/81 (Ruhr
chemie), stosowany często jako katalizator standardowy/odniesienia dla badań nowych kompozycji 
katalitycznych, charakteryzuje się nominalnym składem 100 Fe/5 Cu/4,2 K/24 Si02 . 
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Rys. 3. Reaktory syntezy Fischera-Tropscha 
Fig. 3. Reactors for Fischer-Tropsch syntheses 
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Ogólnie można przyjąć, że katalizatory kobaltowe są stosowane w niskich temperaturach, po
nieważ wraz z podwyższaniem temperatury powodują intensywny wzrost produkcji metanu. Nis
kie temperatury prowadzą do syntezy wysokomolekularnych liniowych węglowodorów (wosków), 
z których po hydrokrakingu otrzymuje się paliwo dieslowe (olej napędowy), natomiast podwyższa
nie temperatury ukierunkowuje syntezę na otrzymywanie węglowodorów benzynowych i olefin. 

Dla ukierunkowania syntezy na otrzymywanie węglowodorów benzynowych korzystnie jest 
stosować katalizator żelazowy w wysokiej temperaturze w reaktorze fluidalnym. Z kolei dla ukie
runkowania syntezy na otrzymywanie węglowodorów dieslowych (oleju napędowego) korzystne 
jest prowadzenie syntezy w reaktorze zawiesinowym z katalizatorem kobaltowym. W pełnym cyklu 
technologicznym produkty syntezy poddaje się procesom uszlachetniania, polegającym głównie 
na ich rozdzieleniu (destylacji) oraz hydrokrakingu, hydroizomeryzacji oraz reformingu dla nadania 
im właściwości produktów handlowych. Jednakże dla potrzeb niniejszego opracowania, (w oblicze
niach procesowych i ekonomicznych) przyjęto, że częścią końcowego produktu instalacji (w wa
riancie I) będzie nieuszlachetniony produkt syntezy FT tzn "substytut ropy naftowej", określony 
jako "półprodukt do oleju napędowego". Dla propozycji lokalizacji instalacj i produkującej paliwa 
ciekłe z węgla na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Oświęcim", przy uwzględnieniu istnie
jącego potencjału zakładów i doświadczenia wynikającego z produkcji syntetycznej benzyny w la
tach 50. właśnie w Oświęcimiu, przyjęto założenie że uzyskane produkty syntezy FT ("substytut 
ropy naftowej") -zostaną poddane procesom uszlachetniania do produktów handlowych, tj. oleju 
napędowego i ewentualnie benzyny w innych instalacjach technologicznych, istniejących lub no
wych specjalnie wybudowanych do tego celu. W przypadku podjęcia decyzji o budowie zakładu 
produkującego paliwa ciekłe z węgla, głębszej analizy wymagać będzie konieczność dostosowa
nia istniejącej infrastruktury produkcyjnej lub budowy nowej ukierunkowanej na uszlachetnianie
-przerób uzyskanych produktów syntezy FT do paliw silnikowych i całej gamy substancji chemicz
nych możliwych do uzyskania z tych produktów. 

3.4. Produkcja wodoru z gazu ze zgazowania węgla 

Wodór aktualnie na skalę przemysłową produkuje się głównie przez konwersję gazu ziemnego (re
forming, półspalanie). Ze względu na wzrost cen gazu ziemnego i niestabilność na rynku dostaw 
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tego gazu, coraz częściej rozważana jest możliwość pozyskiwania wodoru z gazu ze zgazowania 
węgla. 

Gaz wodorowy po całkowitej konwersji tlenku węgla oraz odkwaszeniu, obok wodoru zawiera 
składniki zanieczyszczające w ilości dochodzącej nawet do l O ,o . Składnikami tymi są para wod
na, dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz w śladowych ilościach związki siarki. 

W sytuacji, gdy proces zgazowania prowadzony jest w reaktorze z transportem węgla w stru
mieniu azotu znaczącym zimieczyszczeniem jest również azot, którego ilość w gazie wodorowym 
dochodzić może do 5 %. Dla uzyskania wodoru dużej czystości, wynoszącej ponad 99 %, wytwo
rzony gaz wodorowy musi być poddany procesowi wzbogacania. 

Obecnie wykorzystywanymi w skali przemysłowej technologiami wzbogacania wodoru z ga
zów wadaronośnych jest adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA), układy membranowe (polimerowe) 
oraz separacja kriogeniczna. Najbardziej rozpowszechnionym procesem w przemyśle rafineryjnym 
czy w układach zgazowaniajest technologia PSA. 

Do podstawowych zalet tego procesu w stosunku do pozostałych należą: wysoka czystość otrzy
mywanego produktu, elastyczność względem zmian składu doprowadzanego gazu, niewielka strata 
ciśnienia gazu oraz ekonomika produkcji. Dla typowych warunków przebiegu procesu w układach 
zgazowania węgla (wysoka koncentracja wodoru powyżej 50 <;ó, duże strumienie i ciśnienia gazu 
procesowego) stanowi on obecnie najkorzystniejszą opcję technologiczną. Znajduje to potwierdze
nie również w publikowanych analizach potencjalnych możliwości produkcj i wodoru zintegrowa
nego ze zgazowaniem węgla, gdzie proces ten jest standardowo rozpatrywany dla separacji wodo
ru. W przypadku układów zgazowania ukierunkowanych na jednoczesną produkcję wodoru i ener
gii elektrycznej (turbiny gazowe i parowe) instalacja PSA poprzedzona jest układem membran poli
merowych. 

Technologia PSA charakteryzuje się dużą sprawnością separacji, wynoszącą dla wodoru ponad 
90 %, możliwością pozyskania wodoru o czystości >99,9 %, dużą zdolnością separacji co i co2 
oraz dużą elastycznością względem składu gazu wlotowego. Instalacje PSA odznaczają się małą 
stratą ciśnienia. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych instalacj i są relatywnie niskie. Przyjęto, 
że w koncepcji technologii wytwarzania wodoru ostatnim obiektem zapewniającym wysoką czy
stość wodoru będzie instalacja PSA. Schemat tej instalacji przedstawiono na rysunku 4. 

z 
_ _l_ Gaz resztkowy 

-------· ·-· 
Gaz 

Rys. 4. Schemat instalacji wzbogacania wodoru metodą PSA 
Fig. 4. Flow- sheet for hydrogen separation plant by PSA method 
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W technologiach wydzielania wodoru w instalacjach PSA jako adsorbenty stosuje się porowate 
zeolity wiążące wszystkie składniki gazów procesowych oprócz wodoru. Adsorbentem w procesie 
wzbogacania wodoru mogą być również stosowane węgle aktywne. 

Instalacja składa się z szeregu adsorberów (zazwyczaj 4-6) pracujących okresowo w cyklach 
adsorpcji i desorpcji w temperaturze otoczenia i pod ciśnieniem 0,05-2 MPa. 

W zależności od wielkości adsorberów, cykl pracy poszczególnych aparatów wynosi od kilku 
do kilkunastu minut. W końcowym okresie desorpcji złoże adsorbenta jest przedmuchiwane czy
stym wodorem. 

3.5. Produkcja metanolu z gazu ze zgazowania węgla 

Początki syntezy metanolu związane są z podjętymi w Niemczech badaniami eksperymentalny
mi uwodornienia tlenku węgla, prowadzonymi przez Mittascha, Weitzela, Piera, Luthera i Rumpfa 
z BASF. Pierwszą w świecie wytwórnię metanolu z gazu zawierającego tlenek węgla na katalizato
rze cynkowym otwarto w 1923 r. Problemem, który uniemożliwiał szybkie uruchomienie produk
cji w skali przemysłowej , była konstrukcja takiego reaktora, który pozwalałby na wyprowadzenie 
ze środowiska reakcji dużych ilości ciepła. 

W Polsce prace badawcze nad syntezą metanolu z tlenku węgla i wodoru prowadził już w okre
sie międzywojennym profesor Błasiak, który opracował katalizator (Cu0-Zn-A[z03) niskociśnienio

wej syntezy metanolu. Katalizator ten powszechnie stosowany w świecie, miał również zastosowanie 
w krajowych wytwórniach metanolu w Zakładach Azotowych w Tarnowie, w Zakładach Azoto
wych w Chorzowie oraz w Zakładach Chemicznych Oświęcim. W Polsce, obecnie nie produkuje się 
metanolu. 

Aktualnie synteza metanolu z gazu syntezowego jest stosowanym komercyjnie procesem cha
rakteryzującym się wysoką sprawnością i selektywnością przekraczającą 99 %. Do roku 2002 prak
tycznie cała światowa produkcja metanolu (90 C:O) była oparta na gazie syntezowym uzyskiwanym 
z gazu ziemnego. Większość nowo uruchamianych instalacj i wykorzystuje jednak inne surowce, 
przede wszystkim węgiel. 

Obserwowany w okresie ostatnich lat światowy wzrost produkcji, a także wzrost zdolności pro
dukcyjnych metanolu ma związek z jego szerokim potencjalnym wykorzystaniem. Może on być 
stosowany bezpośrednio jako paliwo silnikowe, a także dodawany do paliw silnikowych pochodze
nia naftowego. Na bazie metanolu wytwarzane są produkty poprawiające parametry paliw silniko
wych (eter metylotertbutylowy, MTBE). Na drodze odwodnienia metanolu, otrzymywany jest di
metyloeter (DME), którego oligomeryzacja prowadzi do uzyskania bezpośrednio paliwa dieslow
skiego o korzystnych parametrach użytkowych. W skali przemysłowej realizowane są innowacyjne 
procesy bezpośredniego wytwarzania paliw silnikowych z metanolu (MTG- methanol to gasoline, 
oraz MOGD - metizmzol to gasoline and diesel). Metanol staje się również ważnym półproduktem 
przemysłu chemicznego. W prognozowanym rozwoju ogniw paliwowych przewiduje się, że meta
nol będzie bezpiecznym "magazynem wodoru". 

Synteza metanolu z gazu syntezowego przebiega w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciś
nieniem. Dla prawidłowego przebiegu syntezy korzystna jest następująca relacja w składzie gazu 
syntezowego (H2 - 0 2)/(CO + C02) - 2. 

Chociaż alkohol metylowy wytwarzany jest przede wszystkim z H2 i CO, to jednak zawartość 
w gazie syntezowym C02 w i lości 4--8% powoduje przyspieszenie reakcji syntezy około 100 razy. 
Dwutlenek węgla jest adsorbowany na utlenionej powierzchni katalizatora tworząc układ przej
ściowy Cu/CuO*C02, który jest redukowany wodorem z utworzeniem metanolu oraz wody. Bar
dzo dobre właściwości katalizujące miedzi dla konwersji CO powodują, że powstająca woda re
aguje z zawartym w gazie CO wytwarzając wodór oraz odtwarza przereagowany C02. Ogranicze
nia termodynamiczne procesu syntezy metanolu powodują, że stopień prze-reagowania gazu syn
tezowego do metanolu wynosi około 25 %. W układach przemysłowych reaktory syntezy metanolu 
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pracują w układzie cyrkulacj i, w których z wyprowadzanego z reaktora gazu po jego ochłodzeniu 
usuwany jest wytworzony metanol, a nieprzereagowany gaz po sprężeniu i ogrzaniu mieszany jest 
z gazem świeżym i zawracany do reaktora. Tym sposobem uzyskuje się wzrost konwersji gazu 
syntezowego. 

Wydzielony surowy metanol zawiera około 4 o/o zanieczyszczeń i są to przede wszystkim para 
wodna, metan, eter dwumetylowy, etanol i aceton. Niewielką część tych zanieczyszczeń stanowią 

wyższe alkohole, ketony i estry. Surowy metanol jest poddawany oczyszczaniu na drodze rektyfi
kacji- końcowy produkt zawiera 99,9 o/o metanolu. 

4. STUDIA PROCESOWE 

Dla sprecyzowania uwarunkowań technicznych oraz przygotowania założeń do ocen ekono
micznych wykonano w IChPW szereg prac koncepcyjnych i obliczeń procesowych różnych konfi
guracj i technologicznych procesów przetwórstwa węgla. W niniej szym referacie autorzy przedsta
wiają rezultaty obliczeń procesowych (a w dalszym etapie również ekonomicznych) wykonanych 
w ramach "Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych zwę
gla kamiennego" przygotowanego dla Ministerstwa Gospodarki (nr umowy 1/DGA/10001/2008) 
przez Konsorcjum Energoprojekt Katowice S.A. i IChPW w 2008 roku. W pracy tej przyjęto, że 
proces zgazowania będzie realizowany w układzie reakcyjnym o wydajności reaktora zgazowania 
125 t/h węgla w stanie surowym: wartość ta mieści się w zakresie rzeczywistych zdolności przero
bowych - pracujących i nowoprojektowanych strumieniowych reaktorów zgazowania, mieszczą
cych się przeważnie w granicach 100-130 t/h węgla. Rozpatrywano następuj ące warianty techno
logiczne: 

Wariant I 
Wariant II 
Wariant III 

-instalacja do produkcji paliw ciekłych, 
-instalacja do produkcji wodoru, 
-instalacja do produkcji metanolu. 

Kryteriami wyboru proponowanych rozwiązań technologicznych dla każdego z przyjętych wa
riantów były: dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu danej technologii i możliwość zastoso
wania w warunkach krajowych, poziom kosztów inwestycyjnych i minimalizacja negatywnego wpły

wu pracy instalacji na środowisko. Każdy z analizowanych wariantów, przedstawionych w sposób 
uproszczony na rysunkach 2-4, składa się z układu produkcj i gazu syntezowego, tzn. układu zgazo
wania węgla wraz z układem oczyszczania i przygotowania gazu syntezowego oraz układu syntezy 
chemicznej: ciekłych węglowodorów/(substytutu ropy naftowej, który w dalszych procesach rafine
ryjnych może być przekształcony do paliw silnikowych) w wariancie I, wodoru w wariancie II i me
tanolu w wariancie III. 

Wariant I - instalacja do produkcji paliw ciekłych - rysunek 5. 
Produkty instalacj i zdefiniowano j ako propan butan techniczny (LPG), olej napędowy i półpro

dukt do oleju napędowego (nieprzetworzony do produktu handlowego). Synteza Fischera-Tropscha 
(FT) umożliwia uzyskiwanie szerokiej gamy produktów, zależnie od parametrów ruchowych pro
cesów technologicznych i od sposobu końcowego przetwarzania (uszlachetniania) produktów syn
tezy. Założono, że układ technologiczny nie będzie obejmował węzła uszlachetniania produktów, 
z procesami hydrokrakingu, hydroizomeryzacj i i katalitycznego reformingu. W związku z powyż
szym, węzła uszlachetniania produktów syntezy, pokazanego na rysunku 5 linią przerywaną, nie 
uwzględniono w obliczeniach procesowych i w szacunku nakładów inwestycyjnych. 
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Rysunek 5. Uproszczony schemat instalacji produkcji paliw ciekłych i gazowych z węgla wariant I 
Fig. 5. Simplified flow- sheet for liquid fuels and gas production plant from coal variant I 

Wariant II- instalacja do produkcji wodoru- rysunek 6. 

Produkt instalacji zdefiniowano jako wodór. Produkcja wodoru musi być rozpatrywana w ukła

dzie powiązania z zakładem chemicznym, w którym będzie on wykorzystywany do celów produk
cyjnych (business to business). Szacunek nakładów inwestycyjnych obejmuje całość zakresu inwe
stycyjnego wytwórni wodoru. 
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Rysunek 6. Uproszczony schemat instalacji produkcji paliw ciekłych i gazowych z węgla wariant II 
Fi g. 6. Simplified tlow - sheet fo r liquid fuels and gas production plant from coal variant II 

65 

~ 



Wariant III- instalacja do produkcji metanolu- rysunek 7. 

Produkt instalacji zdefiniowano jako metanol, który jest produktem handlowym. Szacunek na-
kładów inwestycyjnych obejmuje całość zakresu inwestycyjnego wytwórni wodoru. 
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Rysunek 7. Uproszczony schemat instalacji produkcji paliw ciekłych i gazowych z węgla wariant III 
Fig. 7. Simplitied tlow- sheet for liquid fuels and gas production plant from coal variant III 

Dla tak zdefiniowanych wariantów przyjęto następujące założenia procesowe: 
WariantI-układ sześciu reaktorów zgazowania, co daje roczne zużycie węgla w ilości około 
S 600 000 ton. Przyjęta skala przerobu węgla wynika z analizy popytu na produkty paliwowe 
oraz ze wstępnych analiz opłacalności produkcji paliw ciekłych z węgla, które wykazały, że 
szczególnie w warunkach polskich praca instalacji produkcyjnej zaczyna być opłacalna dopiero 
przy produkcji powyżej l mln ton paliw ciekłych, co odpowiada przyjętej skali zużycia węgla. 
Wariant II i III- układ jednego reaktora zgazowania. Przyjęta skala pozwala na pokrycie zapo
trzebowania na wodór- wariant II - w skali pojedynczego krajowego zakładu chemicznego . 
Obecnie nie opłaca się produkować większych ilości wodoru na sprzedaż, ponieważ brak jest 
sieci wielkomasowej dystrybucji wodoru (ze względów technicznych i bezpieczeństwa trans
portu, transport wodoru odbywa się obecnie w butlach i niewielkich zbiornikach/cysternach). 
Wariant III produkcji metanolu z gazu ze zgazowania węgla w podanej skali zaspokaja prak
tycznie krajowy popyt na ten produkt, prognozowany na 520 000 t/r. 
Wydzielany w trakcie procesów technologicznych dwutlenek węgla jest poddawany sprężaniu 

do ciśnienia wymaganego warunkami transportu, tj. około 12 MPa i następnie jest transportowany 
do magazynowania/ składowania podziemnego. Dla wszystkich wariantów przyjęto czas pracy 
równy 85 %rocznego czasu pracy, to znaczy 7446 godzin w roku. 

Dla określenia bilansu masowego omawianych wariantów instalacji produkujących paliwa cie
kłe i gazowe dokonano obliczenia procesowych dla gazu wytwarzanego w technologii zgazowania 
Texaco. 

Bilanse masowe dla przedstawionych wariantów technologii wyznaczono na podstawie obliczeń 
wykonanych z wykorzystaniem kodu procesowego ChemCAD v.6.0 .2 dla stanów ustalonych po
szczególnych procesów na podstawie opracowanych modeli procesów. Bilansowanie procesów 
w programie ChemCAD prowadzone jest zgodnie z ogólnie znanymi prawami zachowania masy 
i energii w oparciu o parametry fizykochemiczne i termodynamiczne substancji chemicznych, skła
dających się na poszczególne strumienie bilansowe. W szczególności entalpie poszczególnych stru-
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mieni są wyznaczone na podstawie standardowych entalpii tworzenia związków chemicznych oraz 
nadwyżki entalpii związanej ze zmianą temperatury strumienia w stosunku do warunków standardo
wych. 

Tablica 2. Wielkości zużycia i produkcji dla instalacji produkcji paliw płynnych z węgla- wariant I 
T bl U d d d D l "d f l d d l f l . a e 2. se an . pro uction ata or 1qu1 ue san gas pro uctwn pi ant rom co a - vanant I 

Lp. Nazwa strumienia 
Zużycie l produkcja 

kg/h Ur. 

l Węgiel 750 000 5 584 500 

2 Powietrze 2 734 760 20 363 023 

3 Woda l 838 760 13 691 407 

Razem 5 323 520 39 638 930 

4 Propan butan 14 580 108 563 

5 Olej napędowy 25 280 188 235 

6 Półprodukt do oleju napędowego 106 340 791 808 

7 Siarka produkt handlowy 6 600 49 144 

8 Dwutlenek węgla 883 660 6 579 732 

9 Azot l 808 040 13 462 666 

lO Stały produkt zgazowania 149 720 l 114 815 

11 Szlam 13 538 100 803 

12 Ścieki 127 882 952 209 

13 Spaliny 476 760 3 549 955 

14 Woda straty l 711 120 12 741 000 

Razem 5 323 520 39 638 930 

Tablica 3. Wielkości zużycia i produkcji dla instalacji produkcji wodoru- wariant II 
T bl 3 U d d d D l .d f l d d . l f l II a e se an i pro uctwn ata or 1qU1 ue s an . gas pro uctiOn....JŁ ant rom co a - vanant 

Lp. Nazwa strumienia 
Zużycie/produkcja 

kg/h Ur. 

l Węgiel 125 000 930 750 

2 Powietrze 450 024 3 350 879 

3 Woda 351 000 2613546 

Razem 926 024 6 895 175 

4 Wodór l O 94 1 81467 

5 Siarka 2 182 16 247 

6 Azot 265 014 l 973 294 

7 Dwutlenek węgla 188 448 l 403 184 

8 Stały produkt zgazowania 23 396 174 207 

9 Szlam 3 092 23 023 

lO Ście ki 14 900 110 945 

li Spaliny 136 051 l 013 036 

12 Woda straty 282 000 2 099 772 

Razem 926 024 6 895 175 
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Tablica 4. Wielkości zużycia i produkcji dla instalacji produkcji metanolu z węgla- wariant III 
T bl 4 U d d d ~ l" "d f l d d . l f l . III a e se an pro uctwn ata or tqut ue san . gas pro uct10n plant rom coa - vanant 

Lp. Nazwa strumienia 
Zużycie l produkcja 

kg/h t/r. 

l Węgiel 125 000 930 750 

2 Powietrze 419 523 3 123 768 

3 Woda 276 462 2 058 536 

Razem 820 985 6113054 

4 Metanol (klasa AA) 62 138 462 680 

5 Siarka - produkt handlowy 2 179 16 225 

6 Dwutlenek węgla 125 022 930 914 

7 Azot 258 868 l 927 531 

8 Stały produkt zgazowania 28 313 210 819 

9 Szlam 5 243 39 039 

10 Ścieki 12 077 89 925 

11 Spaliny 92 571 689 284 

12 Woda strata 234 574 l 746 638 

Razem 820 985 6 l 13 054 

S. ANALIZY FINANSOWE I EKONOMICZNE 

5 .l. Nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i założenia do analiz 

Nakłady inwestycyjne i średnioroczne koszty operacyjne d la wszystkich analizowanych wariantów 
technologicznych zestawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Nakł ady inwestycyjne i średnioroczne koszty operacyjne w PNZ 
Table 5. Investment and Operating costs in złoty 

produkcja paliw płynnych pmgukcja wodoru 

bez z sekwestracją bez z sekwestraqą 
sekwestracji co2 sekwestraCJI c~ 
col co, 

nakłady 
9 355 846 9 792 234 2070 000 2109000 mwestycyjne 

~redn1oroczne 

koszty 1 905 572 2 027 555 344 209 409 914 

operacyJne 

Analizy finansowe oraz analizy wrażliwośc i zostały przeprowadzone dla następujących scena
riuszy: 

- scenariusz l - bazowy - przewidujący funkcjonowan ie projektu bez konieczności zakupu upraw
nień do emisji, 
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- scenariusz 2- odniesienia, w którym po wybudowaniu zakładu kupuje się 100 o/o uprawnień do 
emisji, 

- scenariusz 3- perspektywiczny, przewidującego budowę instalacji transportu i składowania C02• 

5.2. Wyniki analiz finansowych 

Kluczowy miernik efektywności finansowe, jakim jest wewnętrzna stopa zwrotu/stopa rentow
ności (IRR) dla poszczególnych wariantów przedstawia wykres podany na rys. 8. Z analizy wyni
kają następujące wnioski: 
- WariantI-produkcja paliw płynnych- nie osiąga wymaganego poziomu stopy zwrotu kapita" 

łu w żadnym z przewidywanych scenariuszy rozwoj u. Głównym powodem są bardzo wysokie 
początkowe wydatki inwestycyjne na wybudowanie zakładu i uruchomienie procesu produkcji, 

- Wariant II - wytwarzanie wodoru - pozwala na zwrot kapitału, jednak w perspektywie 
możliwości wprowadzenia obowiązkowych zakupów praw do emisji co2 niezbędne staje się 
wybudowanie dodatkowej instalacji transportu i składowania dwutlenku węgla. W przypadku 
jej braku projekt nie wykazuje opłacalności. Należy jednak brać pod uwagę sytuację, w której 
przemysł chemiczny zostanie obciążony opłatą za emisję co2 z reformingu i konwersji gazu 
ziemnego, co spowoduje znacząca przewagę rozwiązań bazujących na zgazowaniu węgla . 

- Wariant III - produkcja metanolu- osiąga naj lepsze rezultaty spośród analizowanych warian
tów. 

VVewnętrzna stopa zwrotu (lRR) 
16 ~- ----------------------------------------------------------, 

12,0o/, 

HJ, % 

.a.c<; 
6,0% 

'.'vatianr. l Wun<.~rllll 

Rys. 8. Efektywność finansowa technologii przetwórstwa węgla 
Fig. 8. Financial efficiency of coal processing plants 

W<tnanl lll 

Scenarl " l 3 

5.3. Analiza ryzyka- wrażliwość projektu powiązanie opłacalności instalacji produkcyjnych z ce
ną ropy naftowej i gazu ziemnego 

Celem analiz było badanie wrażliwości wewnętrznych stop zwrotu IRR, podstawowych mierni
ków efektywności ocenianych wariantów, na symulowane zmiany następujących parametrów: 
- ceny zakupu węgla o ± 10 c;;, oraz wzrost o 20 l.'Q, 

- wysokość nakładów inwestycyjnych- wzrost i spadek o 10 o/o oraz wzrost o 20 i 30 %, 
- cena zakupu uprawnień do emisji co2- wzrost o 10 i 20 %, 
- ceny produktów w zakresie od -70 o/o do +100 o/c. 
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Wykonane obliczenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
- zmiana cen węgla w badanym obszarze nie powoduje istotnych odchyleń od uzyskanych w to

ku obliczeń wielkości mierników efektywności . Wzrost cen paliwa podstawowego o 20% nie 
skutkuje utratą efektywności w wariantach II i III w obu scenariuszach. Dla wariantu I koniecz
na byłaby obniżka ceny zakupu węgla o około 15 % w scenariuszu l i 40 % w scenariuszu 3, 
aby uzyskać graniczną opłacalność; 

- wzrost wydatków inwestycyjnych o 30 r"o powoduje utratę efektywności w wariancie II w sce
nariuszu 3. Uzyskanie efektywności dla wariantu I wiązałoby się z koniecznością obniżenia 
wydatków inwestycyjnych o 25 CO w scenariuszu 3 oraz około lO% w scenariuszu l; 

- wyliczone minimalne ceny sprzedaży półproduktu do oleju napędowego zapewniające granicz
ną opłacalność (IRR = 6,4 %) w wariancie I wynoszą: 
Scenariusz l - 1875 zł/t (odpowiada równoważnej cenie baryłki ropy naftowej w wysokości 
około 87 USD), tj. o 11 s;. powyżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz. 2 - 3014 zł/t (odpowiada równoważnej cenie baryłki ropy naftowej w wysokości 
około 140 USD), tj. o 79 %powyżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz 3 - 2135 zł/t (odpowiada równoważnej cenie baryłki ropy naftowej w wysokości 
około 99 USD), tj . o 26 Cfó powyżej ceny przyjętej w analizie;. 

- wyliczone minimalne ceny sprzedaży wodoru zape\ 'n iające graniczną opłacalność (IRR = 6,4%) 
w wariancie II wynoszą: 
Scenariusz l - 4895 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu \\ wysokości 
około 820 zł/tys. N m\ tj. o 30 'a poniżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz 2- 7255 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu w wysokości 
około 1247 zł/tys. N m\ tj. o 4 % powyżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz 3 - 6082 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu w wysokości 
około 1035 zł/tys. Nm\ tj. o 13% poniżej ceny przyjętej w analizie; 

- wyliczone minimalne ceny sprzedaży metanolu zapewniające graniczną opłacalność (IRR = 
= 6,4S'~ ) w wariancie III wynoszą: 
Scenariusz. l - 941 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu w wysokości 
około 840 zł/tys. Nm\ tj. o 30 c;"o poniżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz 2- 1214 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu w wysokości 
około 1084 zł/tys. N m\ tj. o lO ~ó poniżej ceny przyjętej w analizie, 
Scenariusz 3- 1025 zł/t (odpowiada równoważnej jednoskładnikowej cenie gazu w wysokości 
około 915 zł/tys. Nm\ tj. o 24% poniżej ceny przyjętej w analizie. 

Powiązanie opłacalności produkcji paliw w instalacjach przetwórstwa węgla z ceną ropy nafto
wej i gazu ziemnego, wraz z wynikającymi z tego powiązania zasadniczymi wnioskami, zilustro
wano na rys. 9. 
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Rys. 9. Ilustracja powiązanie opłacalności produkcji paliw w instalacjach przetwórstwa węgla z ceną ropy 
naftowej i gazu ziemnego 
Fig. 9. Illustration of fuel production efficicncy in coal processing plants in connections with oil and natura! 
gas prices 
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6. ZAKOŃCZENIE 

Spośród metod termo-chemicznej konwersji węgla decydujące znaczenie w perspektywie średnio i 
długoterminowej posiadać będą technologie zgazowania. Wynika to głównie z konieczności stałe
go wzrostu sprawności produkcji energii , obniżani a uciążliwości ekologicznej procesów energe
tycznych, w tym radykalnego obniżenia emisji C02, oraz powrotu do szerokiego > •ykorzystania 
węgla, jako surowca dla przetwórstwa chemicznego. Głównymi kierunkami zastosowania zgazo
wania będą układy produkuj ące czystą energię oraz produkty chemiczne głównie paliwa płynne, 
metanol i wodór. 

Biorąc pod uwagę skalę czasu i aktualny stan rozwoju można wskazać na następujące etapy 
wdrażania nowych technologii: 
• W perspektywie krótkoterminowej: 

- Spalanie węgla (w kotłach pyłowych przy parametrach nadkrytycznych i ultra- nadkrytycz
nych, w kotłach fluidalnych cyrkulacyjnych), 

- Zgazowanie węgla (w zintegrowanych układach parowo- gazowych połączonych z wytwa
rzaniem metanolu lub wodoru). 

• W perspektywie średnio- i długoterminowej: 

- Zgazowanie węgla (dla produkcji wodoru i dla zasilania gazem układu parowo-gazowego), 
- Spalanie węgla w mieszaninie tlenu i dwutlenku węgla. 

Wdrożenie czystych technologii węglowych stworzy możliwości zastąpienia ropy naftowej i gazu 
ziemnego w gospodarce światowej w II połowie XXI wieku. 

Referat opracowano na podstawie monografii pt.: "Studium wykonalności projektu instalacji do 
produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego" pod redakcją Krzysztofa Dreszera i Be
aty Mikulskiej. Zabrze 2009. 

Technical and Economical Considerations 
of New Coal Processing Technologies 

The paper presents the technologies for liquid fuels, hydrogen and methanol production based on 
coal gasification. The presented technology was eonsiciered for the liquid fuels, hydrogen and me
thanol production in Polish conditions (coal gasification technology choice, property of coal to 
calculation, requirement for coal processing products). The outline of the process concepts for li
quid fuels production plant of 6 million tons of coal annually consumption as well as hydrogen and 
methanol production plantsof l million tonsof coal annually consumption for Polish conditions was 
presented and discussed. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Uwarunkowania geologiczne eksploatacji otworowej 
złóż kopalin stałych i podziemnego zgazowania węgla 

Marek Nieć 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

STRESZCZENIE: Metody otworowe są stosowane do eksploatacji wielu kopalin stałych. Posiada
ją one szereg cech wspólnych, które pozwalają na ocenę warunków geologicznych niezbędnych 
dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji złóż węgli metoda podziemnego zgazowania. Prowadze
nie takiej eksploatacji wymaga dobrego rozpoznania budowy złoża, jego tektoniki, budowy nadkła
du, jakości kopaliny, warunków hydrogeologicznych złoża i jego otoczenia. Złoża węgli przewi
dzianych do podziemnej gazyfikacji powinny być izolowane od poziomów ód podziemnych, poło
żone na głębokości zależnej od miąższości złoża ale nie mniejszej niż 100m, odpowiedniej dla 
zabezpieczenia górotworu i powierzchni przed niepożądanymi deformacjami. Wykorzystanie zaso
bów złoża poddanego podziemnej gazyfikacji wynosi tylko ok. 50%. Polskie złoża węgli są trudne 
do eksploatacji ta metodą: węgli brunatnych z powodu złożonych warunków hydrogeologicznych, 
wegli kamiennych z powodu wielopokładowości i zaburzeń tektonicznych. 

l. EKSPLOAT ACJA OTWOROWA I PODZIEMNE ZGAZOWANIE WĘGLA 

Rosnące zainteresowanie możliwością eksploatacji węgla metodą podziemnego zgazowania 
(J. Dubiński i in. 2008) i rozważania nad możli waścią zastosowania tej metody w złożach polskich, 
w szczególności węgli brunatnych skłania do analizy warunków geologicznych jakie powinny być 
spełnione by mogła być ona w sposób bezpieczny i efektywny zastosowana. 

Próby podziemnego zgazowywania węgla podejmowane są od dawna. Na skalę przemysłową 
zastosowane zostało tylko na złożu twardego węgla brunatnego w Uzbekistanie (N. A. Fyodorov 
1984) . Na szeroką skale prowadzone były też badania możliwości zastosowania tej metody na kil
ku złożach w Stanach Zjednoczonych A. P. i podejmowane są aktualnie w wielu krajach (M. Green 
2008). Dostarczają one szeregu danych o warunkach i efektach eksploatacji złóż węgla ta metodą. 

Eksploatacja węgla metodą podziemnego zgazowania należy do grupy metod otworowych. Me
tody te stosowane są do eksploatacji licznych kopalin stałych (tab. l). Wydobycie kopaliny realizo
wany jest w różny sposób i różny jest stan poeksploatacyjny złoża. We wszystkich przypadkach 
można jednak wyróżnić szereg cech wspólnych eksploatacji otworowej, które pozwalają na wyko
rzystywanie doświadczeń zdobywanych przy stosowaniu tej metody do eksploatacji różnych kopa
lin . Umożliwia to określenie uwarunkowań geologicznych w jakich metody otworowe mogąbyć 
stosowane efektywnie i bezpiecznie. W przypadku podziemnej gazyfikacji węgla łącznie z doświad
czeniami z dotychczasowych prób jej prowadzenia pozwala to na określenie warunków w jakich 
może ona być prowadzona. Możliwe teżjest sprecyzowanie wymagań odnośnie rozpoznania geolo
gicznego złoża niezbędnego dla projektowania zagospodarowania złóż tą metodą. 
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2. WARUNKI GEOLOGICZNE EKSPLOATACJI OTWOROWEJ I GAZYFIKACJI 
?ODZIEMNEJ WĘGLA 

Złoże kopaliny przewidzianej do eksploatacji otworowej musi posiadać szereg cech warunkują
cych możliwość jej prowadzenia oraz decydujących o jej powodzeniu. ?odstawowymi czynnikami 
geologicznymi istotnymi dla prowadzenia takiej eksploatacji są: 
- warunki hydrogeologiczne złoża i jego otoczenia, 
- . rodzaj, budowa i grubość nadkładu, 
- tektonika złoża, 
- rodzaj i właściwości skał budujących złoże i ich zmiany w wyniku eksploatacji, 
- · budowa wewnętrzna złoża U ego ciągłość, przerosty skał płonnych itp.) 

Rola tych czynników jest zróżnicowana w kształtowaniu warunków eksploatacji otworowej po
szczególnych kopalin (tab. 2). Decydują one także o bezpieczeństwie i efektywności tej eksploata
cji (tab. 3). 

Podstawową cecha istotną dla większości złóż które mogą być eksploatowane metodą otworo
wą i decydująca o możliwości jej stosowania jest izolacja złoża od otoczenia, w szczególności od 
utworów wodonośnych. Ze względu na to kryterium złoża można podzielić w sposób przedstawio
ny w tab. 4. Izolacja może być naturalna lub musi być uzyskana środkami technicznymi przez od
powiednie sterowanie eksploatacją (np. w złożach siarki) lub tworzenie ekranów. 

Grubość nadkładu ma istotne znaczenie dla izolacj i przestrzeni roboczej w złożu od powierzch
ni. W złożach, w których zwiększa się ciśnienie naturalnych płynów złożowych w procesie eks
ploatacji (np. siarki, węgli) warunkiem zasadniczym dla jej podejmowania jest grubość nadkładu 
większa od minimalnej równoważącej wzrost tego ciśnienia (np. w złożach siarki jest to ok. 70 m 
skał ilast) ch). 

Zaburzenia tektoniczne, nieciągłe (uskoki, spękania) odgrywają trojaką rolę w procesie eksplo
atacji otworowej. Naruszają one szczelność nadkładu i wpływają na przebieg poeksploatacyjnych 
obniżeń powierzchni. Zaburzenia takie w złożu naruszać mogąjego ciągłość i utrudniać prowadze
nie eksploatacji albo powodować ukierunkowany przebieg procesów wydobywczych i nieregular
ny kształt przestrzeni poekploatacyjnej. 

Nieuniknionym efektem eksploatacji jest osiadanie powierzchni terenu nad wyeksploatowaną 
częścią złoża. Wielkość obniżeń zależy od jego miąższości i stopnia wypełnienia przestrzeni wy
eksploatowanej (tab. l). Brak możności bezpośredniego sterowania przebiegiem procesów w złożu 
powoduje często nieregularny jego rozwój i w konsekwencji nieregularny kształt tej przestrzeni. 
Istotne znaczenie mają zwykle w tym przypadku zaburzenia tektoniczne i spękania skał tworzących 

złoże (rys. l, 2) . 
Zmienność miąższości złoża lub zmienny stopień wyeksploato wania złoża powoduje nieregu

larny przebieg procesu osiadania powierzchni, urozmaiconą morfolog ię niecek obniżeniowych 
i w związku z tym trudnośc i w zagospodarowaniu terenu pogórnczego. 

Istotny wpływ na przebieg procesu eksploatacji złoża i jego efekty ma budowa wewnętrzna zło
ża, w szczególności jego ciągłość oraz obecność i rozmieszczenie przerostów płonnych oraz jakoś
ci kopaliny i jej zmienność . 

W przypadku podziemnej gazyfikacji węgla, jego wilgotność i zawodnienie złoża mają istotne 
znaczenie dla efektywności procesu mierzonej kalorycznością uzyskiwanych produktów gazowych 
(rys. 3). Zmienność jakości węgla jest też jednym z czynników zróżnicowania ich składu (rys. 4). 
W przypadku złóż zawodnionych i występowania utworów wodonośnych bezpośrednio poniżej 
spągu złoża niezbędne jest ich odwodnienie. 
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3. ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ PRZEWIDYWANYCH DO EKSPLOATACJI OTWOROWEJ 

Istotne znaczenie czynników geologicznych dla przebiegu i efektów eksploatacji otworowej stawia 
szczególne wymagania odnośnie dokładności rozpoznawania i dokumentowania złóż w szczegól
ności: 

- warunków hydrogeologicznych złoża, jego nadkładu i utworów podzłożowych, 
- budowy nadkładu i właściwości budujących go utworów, 
- tektoniki, 
- formy i budowy wewnętrznej złoża, 

W przypadku eksploatacji otworowej nie ma możliwości weryfikacji danych geologicznych 
uzyskanych w czasie prac rozpoznawczych przez bezpośrednie obserwacje w wyrobiskach wyko
nanych w nim i w jego otoczeniu. Sprawia, że w przypadku jej planowania muszą być stawiane 
wyższe wymagania odnośnie dokładności rozpoznania złoża niż w przypadku eksploatacji pod
ziemnej lub odkrywkowej. 

Rozpoznawanie powinno być realizowane przy zastosowaniu metod wiertniczych i odpowied
nio dobranych metod geofizycznych. Wskazane jest też odpowiednie zagęszczenie otworów roz
poznawczych, które później mogą być wykorzystane jako eksploatacyjne. 

W przypadku złóż węgli przewidzianych do podziemnego zgazowania wskazany jest tok postę
PO\ aniaprzedstawiony w tab. 5. Odległości między otworami rozpoznawczymi powinny wynosić 
w końcowej fazie rozpoznania na złożach: 

węgla brunatnego 150 - 200m 
węgla kamiennego <500 m 

Złoża przewidziane do eksploatacji otworowej muszą też spełniać określone specyficzne kry
teria geologiczne odnośnie miąższości (minimalnej) , grubości nadkładu (minimalnej), jakości kopa
liny, maksymalnej głębokości położenia złoża. Wynikają one z warunków bezpieczeństwa i tech
nicznych uwarunkowań prowadzenia eksploatacji, jej opłacalności i efektywności. 

W przypadku podziemnej gazyfikacji węgla, na podstawie wyników dotychczasowych prób 
i ogólnych wymagań eksploatacji otworowej można przyj ąć, że złoże przeznaczone do eksploatacji 
tą metodą powinno spełniać następujące kryteria: 
- minimalna grubość nadkładu (Z): 100 [m] 
- odległość stropu złoża od warstw wodonośnych (głównych) w nadkładzie z zasobami dyna-

micznymi: 40 + 6 Z [m] 
- minimalna miąższość złoża: 2 [m] 
- maksymalna zawartość popiołu w węglu 60 [%] 
Są to dane orientacyjne wymagające jeszcze uściślenia. 

W przypadku złóż, których eksploatacja może być rozpatrywana wariantowo (siarki, węgli) 
istotne są cechy złoża decydujące o możliwości wyboru odpowiedniej metody eksploatacji (tab. 6). 
Wybór taki powinien być także uzależniony od możliwego do osiągnięcia stopnia wykorzystania 
zasobów złoża . Ma to szczególne znaczenie w przypadku podziemnego zgazowania węgla. Składa 
się nań stopień wykorzystania węgla w procesie zgazowania, ok. 80 C:o w przestrzeni roboczej i po
niżej 80% w przestrzeni złoża (N. A. Fyodorov 1984) oraz udział produktów palnych w uzyskiwa
nym gazie (ok. 50- 60% wg. dotychczasowych doświadczeń eksploatacji). Łącznie wykorzystanie 
zasobów złoża wynosi poniżej 50 % 1.o , to jest znacznie mniej niż w przypadku eksploatacji od
krywkowej. Zatem ze względu na wymagania racjonalnego wykorzystania zasobów złóż jako nie· 
odnawialnego składnika środowiska przyrodniczego złoża dostępne dla eksploatacji odkrywkowej 
nie powinny być przeznaczane do gazyfikacji. 

?odejmowane od wielu lat próby eksploatacji złóż węgli metodą podziemnego zgazowania nie 
zos tały uwieńczone dotychczas jej zastosowaniem na większą ska l ę. Jako powody tego podawane 
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jest: jest trudne prowadzenie procesu pod ziemią, niska kaloryczność uzyskiwanego gazu 700-900 
kal/dm3 oraz koszty podobne jak w przypadku eksploatacji podziemnej (W. R. Kler 1975). 

Warunki eksploatacji polskich złóż węgli , zwłaszcza węgla brunatnego i ich typowanie do pod
ziemnej gazyfikacji są trudne ze względu na występowanie warstw wodonośnych w nadkładzie , 

w rozcięciach erozyjnych (wymyciach) i poniżej złoża. 
W złożach węgla kamiennego utrudnienia dla podziemnej gazyfikacji stwarzają: 
obecność warstw wodonośnych piaskowców w serii węglonośnej, 
zaburzenia tektoniczne naruszające ciągłość pokładu, 

- występowanie wielu pokładów w serii węglonośnej, których eksploatacj a będzie oddziaływać 
na siebie. 
Budowa geologiczna polskich złóż węgli powoduje, że szanse ich eksploatacj i metodą podziem

nego zgazowania są ograniczone. Nie mniej dla pełnego wyjaśnienia możliwości jej stosowania 
niezbędne są (Analiza .... 2008) badania obejmujące: 

l. Ocenę możliwości wykorzystania węgla do zgazowania i upłynniania, 
a. Określenie wymagań stawianych węglom do zgazowania i upłynniania 
b. Analizę stanu znajomości jakości węgli z poszczególnych obszarów do tych celów oraz 

określenie zasadności i kierunków badań uzupełniających. 
2. Określenie warunków geologicznych niezbędnych dla podziemnego zgazowania węgla 

i możliwości stosowania tej metody eksploatacji. 
3. Ocena możliwości podziemnego zgazowania węgla w znanych złożach na podstawie anali

zy istniejących danych o złożach. 
Zagadnienie te praktycznie nie były badane. 
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Tab. l. Metody eksploatacji otworowej 
TblB hl . hd a . ore o e mmmg met o s 

Sposób eksploatacji Złoża 
Przestrzeń 

Uwagi 
poek~oata~~jna 

wolna częściowo wykorzystywanie 
masowe sól kamienna do tworzenia 

bezpośrednie sole potasowe 
zapełniona materiałem 

komór 
ługowanie nierozpuszczalnym 

m~a~now_ych 

selektywne rudy metali 

chemiczne, (uranu, miedzi, porowaty szkielet skalny 
niklu) 

wytapianie selektywne Siarka 
kawernisty nietrwały 

szkielet skali!}'_ 

wygrzewanie selektywne łupki bitumiczne porowaty szkielet skalny 

teoretycznie wolna, możliwy zwrot 
Bursztyn zapełniana przez skały odpadów po 

nadkładu od~ku bursz!Y_nu 
teoretycznie wolna, 

rozmywanie masowe piaski szklarskie zapełniana przez skały 
nadkładu 

- teoretycznie wolna, 
Prace Boksyty zapełniana przez skały 

eksperymentalne 
nadkładu 

teoretycznie wolna 

zgazowanie masowe Węgle 
częściowo zapełniona 

materiałem płonnym i 
nadkładowym 

Tab. 2. Czynniki geologiczne wpływające na warunki i efektywność eksploatacji otworowej i ich znaczenie 
T b 2 G l . l t ff . b h l . d" . a . eo og1ca catures a ectmK ore o e mmiflg_ eon 1t10ns 

Czynniki wpływające na warunki i efektywność eksploatacji 

Warunki hydrogeolo- Właściwości 

Złoża giczne skal złożowych Rodzaj Budowa 

Otoczenia 
Tektonika i ich zmiany i budowa wewnętrzna 

Złoża 
złoża 

w czasie nadkładu złoża 

eksploatacji 

sól kamienna 
+l- ++ 

sole potasowe 
++ + 

rudy metali 
(uranu, miedzi, ++ ++ + + + ++ 

niklu) 

siarka ++ + + + ++ ++ 

lupki 
+ + + + ++ + 

bitumiczne 

bursztyn + ++ 

węgle + ++ ++ + ++ ++ 
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Tab. 3. Wpływ czynników geologicznych na bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji otworowej 
. d f' fb h l Tab. 3. Gcological impact on satety an e fect1 vcness o o re o emmmg 

Czynniki geologiczne Zagrożenia Prze ci wdziałanie Uwagi 

Cechy mała grubość nad-
litologiczne, kładu może wyklu-
parametry możliwość nieciągłych 

dobre rozpoznanie czyć możliwość 
Budowa i fizyczno- deformacji powierzchni, 

odpowiednie stosowania metody 
właściwości skał mechaniczne i przestrzeni 

sterowanie otworowej; 
nadkładu przyotworowej 

eksploatacją w gazyfikowanych 
Zaburzenia (zn i szczeń otworów) złożach węgli prze-
tektoniczne obrażenia termiczne 

skał nadkładu 

Poziomy możliwość zanieczysz- izolacja poziomów 
może wykluczyć 

Szczelność 
wodonośne czenie wód podziem- wodonośnych 

możliwość 

nadkładu Zaburzenia 
nych, możliwość wdarć 

dobre rozpoznanie podejmowania 
tektoniczne 

wody i kurzawki do 
tektoniki eksploatacji 

przestrzeni roboczej 

Zawodnienie złoża i skał utrudnienia w prawa-
wzrost kosztów 

odwodnienie eksploatacji lub jej 
podzłożowych dzeniu eksploatacji 

uniemożliwienic 

naruszenie ciągłości 
dobre rozpoznanic 

Zaburzenia 
złoża nieregulamy, 

tektoniki , odpowied-
tektoniczne 

ukierunkowany rozwój 
nic sterowanie 

przestrzeni 
eksploatacją 

eksploatacyjnej 
Ograniczony ograniczenie 

Niejednorodność Przerosty skał lub ukierunkowany stopnia 
budowy złoża płonnych rozwój przestrzeni 

dobre rozpoznanic 
wykorzystania 

eksploatacyjne j złoża 

naruszenie ciągłości 
złoża, odpowiednie 

sterowanie 
Wymycia, złoża ograniczony lub 

eksploatacją 
Kras w złożach ukierunkowany rozwój 
siarki przestrzeni 

eksploatacyjnej 
monitoring osiadań, 

Duża 
duże osiadania odpowiednie prowa-

powierzchni dzenie eksploatacji, 
podsadzanic prze-

Miąższość złoża 
Zmienna 

nieregularne osiadania strzeni poeksploata-
powierzchni cyjnej 

utrudnienia w prowa- dobre rozpoznanie 
ogranicza możli-

Mała 
dzeniu eksploatacji złoża 

wość prowadzenia 
eksploatacji 

dobre ujmowanie 
w złożach węgli 

Zawartość możliwe 
produktów 

zanieczyszczenie 
składników zanieczyszczenie produktami spalania 
szkodliwych środowiska 

eksploatacji i ich 
(S02, NOx, Hg, 

Jakość kopaliny oczyszczanie 
fenole i in.) 

Cechy 
w przypadku węgli petrograficzne wpływ na efektywność 

i właściwości eksploatacji 
wilgotność, 

kopaliny zawartość popiołu 
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Tab. 4 . Podział złóż kopalin stałych eksploatowanych metodami otworowymi z uwagi na warunki ich izolacji 
T b 4 CI "f f d . d d f b h l . d" h d l . l d . a. aSSI !Catton O epOS l tS es1gne or ore o e rrumng accor mg to ly< rogeo og1ca eon itwns 

Warunki izolacji 
Typ złoża Złoża 

w profi lu bocznej 

soli , 
Szczelne 

naturalna i filary bezpieczeństwa 

siarki w czapach naturalna wspomagana przez sterowane 
wysadów solnych odprowadzanie wody grzewczej 

sterowana przez 
siarki pokładowe naturalna odprowadzanie wody 

grzewczej 
sterowana przez 

Otwarte bocznie 
rud metali naturalna odprowadzanie 

roztworów roboczych 

łupków bitumicznych 
naturalna przez 

naturalna 
ograniczony zasi ęg 

węgli 
oddziaływania procesu 

eksploatacji 
niezbędna sztuczna 

izolacja, lub naturalna przez 

bursztynu 
akceptowane zniszczenie ograniczony zasięg 

powierzchni terenu w oddziaływania procesu 
wyniku rozmywania eksploatacji 

skała nadkładu 

Otwarte naturalna przez 
niezbędna izolacja przez ograniczony zasięg 

węgli ekranowanie lub oddziaływania procesu 
odwodnienie eksploatacji niekiedy 

przez odwodnienie 

rud metali niezbędna izolacja przez ekranowanie 
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Tab. 5. Wskazana metodyka rozpoznawania złóż węgla na potrzeby podziemnej gazyfikacji 
b 5 d d f l . f al d . d . d f d d "fi Ta. . Pro Jose . proce ure o exploratwn o co eposrts esrgne ar un ergroun gasr rcatwn 

Metody rozpoznania 
Złoża Etap 

Badania Badania Badania 
węgli rozpoznania 

Wiercenia 
Badania 

hydrogeolo- inżyniersko- jakości 
geofizyczne 

giczne geologiczne kopaliny 

powierzchnio-

wstępne 
pełno we grawime-

wstępne wstępne szczegółowe 
rdzeniowe tryczne, 

(sejsmiczne) 
szczegółowe pełno 

i uzupełnia- rdzeniowe co szczegółowe szczegółowe szczegółowe 

ją c e 150--200 m 
pełno rdzenia-

Brunat- we w serii profilowanie 
nych 

eksploata-
złożowej lub otworów w razie w razie w razie 
bezrdzeniowe w przypadku potrzeby potrzeby potrzeby 

cyjne 
z profilowa- wierceń bez- uzupełniające uzupełniające uzupełniające 

niem rdzeniowych 
geofizycznym 

powierzchnio-
poeksploata- pełno we grawime-

sprawdzające sprawdzające 
cyjne rdzeniowe tryczne, 

sejsmiczne 

wstępne 
pełno powierzchnio 

wstępne wstępne szczegółowe 
rdzeniowe we sejsmiczne 

rdzeniowane 
w serii w razie 

szczegółowe złożowej, szczegółowe szczegółowe potrzeby 
odległości < uzupełniaj ącc 

500m 
Kamien-

eksploata-
rdzeniowe w razie w razie w razie 

nych w serii potrzeby potrzeby potrzeby cyjne 
złożowej uzupełniające uzupełniające uzupełniające 

rdzeniowe 
w serii powierzchnio 

poeksploata- złożowej we 
sprawdzające sprawdzające cyjne częściowo grawimetrycz 

pełno rdze- ne, sejsmiczne 
ni owe 
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Tab. 6. Metody eksploatacji węgla brunatnego 
T b 6 M h d fl a . et o s o ignite mining 

Cecha złoża 
Eksploatacja 

podziemna odkrywkowa otworowa (gazyfikacja) 

co najmniej 100 m, 

Miąższość nadkładu 
co najmniej do 200-300 m 40 m skał 

kilkadziesiąt m stosunek N/Z do 12 wodonieprzepuszczalny 
ch nad złożem 

spoiste lub zwięzłe 
skały małozwięzłe , skały 

Rodzaj nadkładu zapewniające 

stateczność wyrobisk 
łatwe do urabiania wodonieprzepuszczalne 

złoża poziomo ułożone 
lub o małym nachyleniu 

mały stopień 
Tektonika w niewielkim stopniu 

zaburzonym przez 
zuskokawania 

uskoki 

spodziewane dopływy 
małe zawodnienie złoża 

spodziewane dopływy i skała podzłożowych . 
wody i zagrożenia 

wody dające się izolowane od 
Warunki hydrogeologiczne wodne dające się 

opanować dostępnymi powierzchni i skał 
opanować dostępnymi 

środkami technicznymi wodonośnych w 
środkami technicznymi 

nadkładzie 

osiadania 
wyrobiska odkrywkowe poeksploatacyjne, 

Oddziaływania na osiadania wymagające zagrożenia możliwością 

powierzchnię poeksploatacyjne, zagospodarowania i emisji trujących gazów, 
rekultywacji zanieczyszczenia wód 

podziemnych 

Wykorzysta-
przemysł o-

do 80% ok. 95 % ok. 80 % 
nie zasobów 

wy ch 

złoża 
bilan- 30-50% ok. 80% do ok. 50 ':ó 

sowy ch 
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Rys. l. Szybkość propagacji podziemnego zgazowania węgla w zależności od kierunku spękań (wg. G. W. 
Orłowa i A. B. Kalajewa 1988) 
Fig. l.The specd of underground gasification processin relation to fracturc pattern within the deposit 
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Rys . 2 Granice strefy wypalonej. Złoże Hanna, Wyoming (wg. T. C.Bartke, R. D. Gunn 1983) 
Fig. 2. Limitsof b urn t zone within the co al depo sit. Hanna depo sit, Wyoming ( acc. T. C.Bartke, R. D. Gunn 
1983) 

82 



fl
7
k caljm3 a u 

lff /{]0 . l 
1200 

f zoo 1 

~3óp 

!( V0"- lfOtr 

!~ 
V 500 

I ł v-o- 500 

t! w ~ :: = .. -; 

800 

'100 

o 

l vr z _.... 

~ 
,_"... 3 vt; 

f ~ 
l 

lłt 
l • 
~ .. • 

1,5 3,0 '1,5 5,0 7,5 lf,m 1,5 3,0 lf,5 b;D 7,5 H,m 

Rys. 3. Zależność wartości opałowej gazu od miąższości złoża H, m, wilgotności węgla w, g!m3 i dopływu 
wody q, m3/ t (wg. N. A. Fyodorova i in. 1984 ) 

Fig. 3. Gas produced calorific valuc dependence o f coal thickncss, coal moi ster and water intlow (acc. N. A. 
Fyodorov a.al. . 1984 ) 

0.7 
0 .8~ l 

c 0 .6 

~ 0.5 ~ 
~ 
-; 0.4 

~ 0.3 

0.2 

0.1 

0'---'L-..l____l___.l...-..-J_--L_J--'-.-'-.....C....-'--......___, 
288 290 292 294 296 298 300 

Day 

~~~f ~~l l~ 
~o~t~J 

288 290 292 294 296 298 300 
Day 

16oF 
l 

120 ~ 
8oj 

l 

40 

Da y 

Rys. 4. Zmienność składu produkowanego gazu w czasie. Złoże Hoe Creek (wg. C. B. Thorscncss, J. R . 
Crcighton J. R. 1983) 
Fig.4. Time variations o f produced gas composition . Hoe Creek deposit (acc. C. B. Thorseness, J. R. 
Creighton J. R. 1983) 
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Geological Conditions of Borehole Mining Of Solid Minerał 

Commodities and Underground Coal Gasification 

Borehole mining is applied for exploitations of varied solid minera! commodities. It has some carn
rnon features which allow to evaluate the geological conditions necessary for safe and successful 
underground coal gasification. The detailed exploration of deposit i ts interna! structure, overburden 
lithology, tectonic features , quality of minera! commoclity is indispensable and evaluation of hydro
geological conditions. The deposit designed for UCG should be separated from underground aqui
fers, located at the depth not less than 100m, and depended of deposit thickness which allows the 
management of overburden and surface deformations provoked by mining. Resources recovery is 
only up to SO SO. Polish coal deposits are difficult for underground gasification: lignite due to com
posed hydrogeology, hard coal due to composed geological structure (numerous coal seams in coal 
bearing series, tectonic features) . 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Wykorzystanie bakterii w procesie odmetanowania kopalń 

Z. Stępniewska , R. Bennicelli, A. Pytlak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy, 
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Lublin 

Z. Stopa, B. Kozek 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Puchaczów 

STRESZCZENIE: Zagrożenie wybuchem metanu jest nierozłącznie związane z eksploatacją kopa
lin. W Polsce największe zagrożenie metanowe występuje w śląskich kopalniach węgla kamienne
go, przy stosunkowo niskiej metanowości w kopalni "Bogdanka" LZW. Obok wybuchowości me
tan posiada również cechy gazu szklarniowego. Ulatnianie się tego gazu do atmosfery z wyrobisk 
górniczych i innych antropogenicznych źródeł spowodowało wzrost stężenia z 700 ppbv w 1750 ro
ku do 1774 ppbv w roku 2007. Ocenia się, że metan jest drugim po C02 najważniejszym gazem ciep
larnianym. 

CH4 eliminowany jest ze środowiska na drodze przemian w warunkach tlenowych jak i beztle
nowych. Ogromne znaczenie dla globalnego budżetu ma biologiczne utlenianie CH4 przez mikro
organizmy metanotroficzne, które zachodzi w wielu ekosystemach i jest szczególnie intensywne 
w miejscach styku stref aerobowej i anaerobowej. Jest to proces efektywny i nie prowadzi do po
wstawania szkodliwych produktów. 

Pod względem filogenetycznym metanotrafy to a- lub y-Proteobakteria. Wyróżnia się trzy 
typy metanotrofów: I, II i X, różniące się budową komórkową i metabolizmem. Metanotrafy utle
niają CH4 z udziałem monooksygenazy metanowej (MMO). Jedna z odmian enzymu, związana 
z wewnętrznymi błonami komórkowymi (pMMO) występuje u niemal wszystkich bakterii metano
troficznych a gen pmoA kodujący z podjednostką a pMMO jest uniwersalnym markerem obecności 
metanotrafów w środowisku. 

Przeprowadzone na wyizolowanym ze skał przywęglowych kopalni "Bogdanka" bakteryjnym 
DNA badania potwierdziły obecność organizmów z grupy Proteobacteria, należących do typu II 
metanotrofów. Zaobserwowano również, że bakterie te posiadają wysoką zdolność do utleniania 
metanu oraz, że czas potrzebny na os i ągnięcie pełnego doczyszczenia warunkują: dyfuzja gazów, 
temperatura i wilgotność oraz pojemność metanotroficzna materiału. Ze względu na fakt, że meta
notrafy nie są patogenami człowieka , można przy ich udziale skonstruować biosorbenty metanu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, bakterie metanotroficzne, kopalnie węgla 

Problem gromadzenia metanu dotyczy niemal wszystkichkopalni w świecie, które przeżywają nie
pokój związany z zagrożeniem samoistnego wybuchu tego gazu, w mieszaninie z powietrzem przy 
stężeniu CH4 wynoszącym 5-15% obj . Dotyczy to nie tylko eksploatacji węgla, ale również złóż 
różnych soli czy diamentów. W Polsce niebezpieczeństwo występowania tego zagrożenia również 
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stale istnieje, o czym świadczą pojawiające się każdego roku niebezpieczne zdarzenia połączone 
z ofiarami w ludziach (wg WUG ponad 150 wypadków śmiertelnych w latach 2001-2005). Trudno 
jest bowiem przewidzieć rozmiary uwalnianego metanu z odsłanianych wyrobisk i skutecznie usu
nąć ten lżejszy prawie dwukrotnie niż powietrze gaz, w trakcie prowadzenia robót górniczych jak 
również ze słabiej wentylowanych wyrobisk. 

Uwalniany z kopalni do atmosfery metan, nawetjeżeli nie występuje na poziomie grożącym wy
buchem i bezpośrednio nie zagraża bezpieczeństwu prowadzonych prac górniczych, powiększa pu
lę gazów szklarniowych i pośrednio uczestniczy w globalnym ociepleniu klimatu (ICPP 2001, 2007). 

Stężenie metanu bowiem w atmosferze podwoiło się w ciągu ostatnich 250 lat (z 700 ppbv 
w 1750 roku do 1774 ppbv w roku 2007) i wzrasta z prędkością 7 ppbv rocznie, co wynosi około 
0,1% w stosunku rocznym (rys. 1). Pomimo stosunkowo krótkiego czasu trwania cząsteczki meta
nu w atmosferze, wynoszącej około 12 lat, wysoka zdolność metanu do pochłaniania promieniowa
nia sprawia, że jest on 21 razy bardziej efektywny radiacyjnie niż dwutlenek węgla (Bibler 1998; 
Henkei 2000). 
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Rys. l. Poziom metanu w powietrzu atmosferycznym. Wg (Kapoor 2005) 
Figure l. Atmosphcric methane lcvcls by (Kapoor 2005) 

Z doniesień raportu IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) temperatura na Ziemi 
wzrośnie o 1,0-3,5°C do roku 2100 (2007: Climate Change). Oszacowano, iż w ciągu minionego 
wieku metan przyczynił się w około l5-25<".""'o w przechwytywaniu promieniowania, podczas gdy 
C02 w 60%. Dwukrotne zwiększenie stężenia dwutlenku v·ęgla może spowodować, według róż
nych ocen, wzrost średniej temperatury atmosfery od 1,7 do 5,3 K. Natomiast ograniczenie emisj i 
metanu byłoby 20-60 razy bardziej efektywne w zapobieganiu pogłębiania się efektu cieplarnianego 
w najbliższym stuleciu, niż zmniejszenie odpowiadającej mu ilości C02 (Hanson & Hanson 1996). 

Metan jest emitowany podczas wydobywania między innymi gazu ziemnego, węgla i ropy naf
towej . W przypadku gazu ziemnego, wycieki do atmosfery zachodzą w czasie jego produkcji, trans
portu, magazynowania oraz dystrybucji (rys. 2) i zależą od różnych czynników, np. jakości linii 
przesyłowych czy ciśnienia gazu w ich wnętrzu. Oszacowanie emisji metanu z tego źródła nie jest 
łatwe, ale przyjmuje się, że ta wartość wynosi około 15 T g na rok (Kapoor· 2005). Obecność meta
nu w złożach węgla kamiennego wynika z przemian materii organicznej w procesie uwęglania oraz 
rozkładu anaerobowego i fermentacji metanowej. Zaadsorbowany na powierzchni ziaren węgla me
tan, pod wpływem eksploatacji górniczej ulega desorpcji , gdy następuje obniżenie ciśnienia w góro
tworze (Skorek 2003; Kaziuk 1994; US EPA 1998) . 

Emisja metanu z podziemnych kopalń węgla kamiennego na świecie określana jest na 29-4lx 
x 109 m3 rocznie, a tylko mniej niż 2,3xl09 m3 podlega wykorzystaniu jako paliwo. Polska. jak do
noszą opracowania literaturowe, zajmuje czwarte miejsce (z emisją rzędu 0,8-2,2x109 m3 rocznic) 
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pod względem emisji metanu z tego źródła i tylko 18 z 62 polskich kopalni posiada systemy do od
zyskiwania metanu (Bibler i in. 1998) (rys. 3). 
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Rys. 2. Źródła metanu (Bolin i in. 1995) 
Figure 2. Sources o f atmospheric methane. By (Bo lin et al. 1995) 

Tabela !.Światowa produkcja węgla kamiennego i emisja metanu z kopall'L W g (Bibler i in. 1998) 
T b l l W Id l d d h f I B (B 'b l l 1998) a e or coa pro uct10n an met ane emission ram coa mmes. l er et a. 

Kraj 

Chiny 

kraje dawnego Związku Radzieckiego 

Stany Zjednoczone 

Niemcy 

Republika Południowej Afryki 

Wielka Brytania 

Polska 

Australia 

Indie 

dawna Czechusłowacja 

Razem 

lL'I'L'I1Y 

p :.: lmoklc 
9'', ~ 

skl,]{iowi::.k.:l 
odpadów 

1:~~·.. ----

roln1cl\ ·o i 
hodow l ~1 

l\ "~'ICr .. ,l __ ____::=::...,Óo 

36 -~. 

Produkcja węgla [106 t/rok] Emisja metanu [l 06 t/rok] 

1200 16,1 

438 10,5 

264 7,5 

54 2,6 

98 1,86 

43 6 

100 3,0 

53 l. O 

64 1,0 

127,2 0,57 

2303,5 46,1 

Rys. 3. Emisja metanu z różnych źródeł w Polsce. Wg (Wiąckowski, Wiąckowska I 998) 
Figure 3. Contribution o f individual sources to metbane emission in Poland. 
By (Wiąckowski, Wiąckowska 1998) 
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Przejście metanu w postać dwutlenku węgla związane jest z procesem spalania i uwalnianiem 
energii pozyskiwanej w celach ciepłowniczych w sposób kontrolowany. Może jednakże przebiegać 
w metabolizmie aerobowym bakterii metanotroficznych (Koletnikowa 2002). Reakcję utleniania me
tanu w warunkach tlenowych można zapisać jako: 

CH4 + 20z -7 C02 + 2H20 + 883 kJ 

Znany jest również metabolizm beztlenowy, związany z redukcją azotanów (V) lub siarcza
nów (VI). Niektórzy autorzy przypisują możliwość przeprowadzania tych procesów organizmom 
redukującym jony Mn4+ lub Fe3+ (Murase & Kirnura 1994), a nawet bakteriom denitryfikacyjnym 
(Pawłowska 1999; Galchenko 1995). 

2CH4 + S04 z. + H+ -~ 4Hz + C02 + H2S 

CH4 + SO/ -> HC03. + Hs· + H20 

CH4 + N03. + H+-> HC03. + NH/ 

CH4 + 2N03. + H+-> HC03. + N20 + 2H20 

Utlenianie metanu rozpoczyna się, gdy jego stężenie przekroczy wartość progową (0,1-0,3 ppm). 
Według Bender i Conrad (1995) oraz Kightley (1995), stężenie to powinno wynosić 1000 ppm. 

Reakcja przeprowadzana przez konsorcjum bakterii utleniających metan i redukujących siarcza
ny może wystąpić również w każdej kopalni w warunkach braku tlenu, tworząc produkty szczegól
nie niebezpieczne dla życia ludzi, gdyż powstają wówczas gazy: silnie trujący siarkowodór i nie
zwykle wybuchowy wodór. Szybkie przeprowadzenie zgromadzonego w kopalni metanu (o ile nie 
jest on odprowadzany do celów ogrzewczych) na etapie jego aerobowego utleniania do dwutlenku 
węgla, stanowi gwarancję bezpieczeństwa kopalni i osłonę przed tworzeniem niezwykle niebez
piecznych i wybuchowych gazów, jakimi są H2 i H2S (Strous & Jetten 2004; Valentine & Reeburg, 
2000). 

Dużo uwagi w ostatnich latach poświęcono poszukiwaniom aktywnych sorbentów metanu. Za
gadnienie to istotne jest nie tylko ze względu na zmniejszenie zagrożenia metanowego w kopal
niach, lecz również w szeroko pojętej ochronie środowiska. Dotyczy bowiem nie tylko emisji me
tanu podczas wydobywania kopalnych surowców lecz również ze składowisk odpadów (bogatych 
w materię organiczną i podlegającą anaerobowemu rozkładowi) oraz naturalnych siedlisk objętych 
okresowym czy przewlekłym wysyceniem wodą do jakich zaliczane są torfowiska czy mokradła 
(U z i in. 2003; Wang i in. 2004). Ponadto sedymenty rzeczne, jeziorne oraz oceaniczne podlegają 
również anaerobowemu procesowi rozkładu organicznych frakcji, zwiększając strumień metanu do 
atmosfery (Le Mer, Roger 2001). 

Bakterie utleniające metan (metanotrofy) zasiedlają mikroaerofilne powierzchnie środowisk me
tanogenicznych, takich jak torfowiska (Dedysh i in. 2003), gleby pól ryżowych (Henckel i in. 1999) 
oraz wysypiska śmieci (Wise i in . 1999; Uz i in. 2003), zmniejszając w naturalny sposób poten
cjalną emisję metanu do atmosfery (Hanson & Hanson 1996). 

Usuwanie obecnego w atmosferze metanu dokonuje się w reakcjach z rodnikami hydroksylo
wymi, powstającymi głównie w reakcjach fotooksydacji 0 3. Stężenie tych rodników, a tym samym 
stężenie wielu gazów, które wchodzą z nimi w reakcje, zależy przede wszystkim od ilości w tropo
sferze dwóch związków, a mianowicie: CO i CH4. Ustalono, że rodniki hydroksylowe niemal w 100% 
reagują z tymi gazami, stąd wzrost stężenia tlenku węgla bądź metanu w atmosferze zmniejsza jej 
zdolność do samooczyszczania się z innych szkodliwych substancji (Pawłowska 1999). 

Mikroorganizmy obecne w glebie utleniają również metan w obecności tlenu na drodze biolo
gicznej. Szacuje się, że około 10% metanu obecnego w atmosferze ziemskiej podlega konsumpcji 
przy ich udziale. Globalna prędkość ubywania metanu poprzez utlenianie w glebie szacowana jest 
na 30 T g CH4 yr" 1

, podczas gdy roczny wzrost metanu w atmosferze osiąga 22 T g CH4 yr" 1 (IPCC 
2001). 
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Zdolności do utleniania metanu potwierdzono w glebach uprawnych i leśnych, w glebach pól ry
żowych , a szczególnie w glebach podmokłych , w glebach łąk i pastwisk, a także znajdujących się 
w nadkładach wysypisk oraz w pobliżu wycieków gazu ziemnego. Obecność dwóch niezbędnych 
w procesie metanotroficznym substratów: metanu emitowanego w tych środowiskach oraz tlenu at
mosferycznego sprawia, że rozwijają się w nich organizmy wykorzystujące metan jako źródło ener
gii i węgla oraz tlen jako ostateczny akceptor elektronów. Aktywność metanotrafów w glebie mo
dyfikują parametry środowiska takie jak temperatura i wilgotność, wskazując na ich optimum w za
kresie 20-30°C oraz uwilgotnienie podłoża w zakresie 0,10-0,25 kg kg·' (Stępniewski, Rożej 2000; 
Whalen & Reeburgh 1996). 

Mało uwagi jak dotąd poświęcono obecności metanotrafów w środowisku kopalni węgla, wska
zując na ich obecność w kwaśnych wyciekach z rejonu Donieckiego Zagłębia Węglowego (Iwanow 
i in. 1978) oraz w kopalni "Zahorie" w południowo-zachodniej Słowacji (Pokorny i in. 2000). 

Badania przez nas prowadzone na skałach przywęglowych , pobranych bezpośrednio z otoczenia 
pokładów węgla i o różnym czasie składowania z kopalni "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglo
we), wykazały ich wysoką aktywność metanotroficzną (Stępniewska, Pytlak 2008a; Stępniewska, 
Pytlak 2008b; Stępniewska, Szmagara i Niewiarowska 2008). Zdolności do utleniania metanu nie 
stwierdzono natomiast w pobranych próbach węgla, pochodzącego z różnych jego pokładów. Uroz
maicony skład mineralogiczny i pierwiastkowy skały płonnej w otoczeniu pokładów węgla, zawie
rający obok niezbędnych dla życia mikroorganizmów makroelementy (N, P) i bogaty w niezbędne 
mikroelementy (Cu, Fe, Zn) wskazuje na odpowiednie środowisko do zasiedlania przez metanotro
fy, w otoczeniu niezbędnego dla nich substratu, jakim jest metan. 

Rys. 4. Bakterie metanotroficzne o rozmiarach 3x30 f.Lm, widoczne na rozdrobnionym 
materiale skały przywęgla ej pochodzącej z kopalni "Bogdanka" (Skaningowy 
Mikroskop Elektronowy Leo 1430VP z detektorem SE, 50 OOOx) 
Figure 4. Methanotrophic bacteria (size 3x30 f.Lm) visible on the surfaces of crushcd 
waste rock from "Bogdanka'" coal mine (Scanning ciectron rr.icroscope Leo 1430VP 
equipped with SE detector, 50 OOOx) 
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Wykazano, że szybkość konsumpcji metanu z udziałem bakterii metanotroficznych, zasiedlają
cych skały przywęglowe z kopalni "Bogdanka" zależy od temperatury oraz związana jest z parame
trami warunkującymi dostępność substratów dla mikroorganizmów zasiedlających skały płonne, ta
kich jak wilgotność podłoża i dyfuzj a gazów. Skuteczność działania bakterii metanotroficznych, 
w zakresie bardzo niebezpiecznego, grożącego wybuchem stężenia metanu (10%) na badanym przez 
nas nośniku przedstawia rysunek 5. 

Jak wykazały przeprowadzone badania na skałach przywęglowych, pochodzących z kopalni 
węgla "Bogdanka" całkowite usunięcie metanu z udziałem bakterii metanotroficznych jest możli
we, czas potrzebny na osiągnięcie pełnego doczyszczenia warunkują parametry fizyczne takie jak 
dyfuzja gazów, temperatura i wilgotność oraz pojemnoość metanotroficzna materiału. Stwierdzono 
ponadto, że aktywność skał przywęglowych utrzymuje się w nawet przez okres do lO lat po wydo
byciu i pozostawieniu na działanie warunków atmosferycznych (Stępniewska, Szmagara i Niewia
rowska 2008). 
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Rys. S. Utlenianie metanu w temperaturze 20°C z udziałem metanotrafów 
zasiedlajacych skały przywęgłowe pochodzacc z kopalni węgla "Bogdanka" 
Figure S. Methane oxidation (at 20°C) performcel by methanotrophs 
inhabitting coal dump rocks originating from "Bogdanka" coal mine 

Metanotrafy są unikalną grupą bakterii Gram-ujemnych, zamieszkujących środowiska tlenowe, 
których głównym źródłem energii jest metan. Są to organizmy metylotroficzne, strukturalnie i funk
cjonalnie wyspecjalizowane w utlenianiu metanu. Wyróżnia się dwie grupy bakterii: obligatoryjne 
i fak ultatywne. Metanotrafy obligatoryjne zdolne są do wykorzystania metanu i jego pochodnych 
nie zawierających wiązania C-C jako źródła węgla i energii . Metanotrafy fakultatywne wykorzystu
ją zarówno metan i jego pochodne oraz związki wielowęglowe, jako źródło węgla i energii. Meta
notrafy obligatoryjne należą do grupy zbadanej dokładniej i to właśnie one budzą szczególne zain
teresowanie. 

Większość sklasyfikowanych metanotrafów to metanotrafy obligatoryjne, które początkowo po
dzielono na pięć rodzajów: Methylococcus , Methylomonas , Methylobacter, Methylosinus i Methy
locystis. W ostatnim czasie włączono cztery nowe rodzaje: Metlzylomonas, Metlzylohacter. Methy
lococcus i Methylomicrobium do rodziny Methylococcaceae (tab. 2). 



Tabela 2. Gatunki metanotrafów obligatoryjnych (Rożej, Stępniewski 1999) 
T bl 2 S . f bl h h b b a e . :>pecieS O o Igatorv met anotronl ic actena JY (Rożej, Stepniewski 1999) 

Rodzaj 

Methyloeoees Methylomonas Methylobaeter Methylosinus Methyloeystis 

Gatunek Gatunek Gatunek Gatunek Gatunek 

Mb. bovis 
Mes. minimus 

Me. eapsulatus 
Mm. methamiea Mb. eapsulatus Ms. sporium 

Mes. methanolieus 
Me. minimum 

Mm. a/bus Mb. ehrooeoecum Ms. triehosporium 
Mes. pyriformis 

Me. thermophilus Mes. eehinoides 
Mb. vinelandii 

Mes. parvus 

Ze względu na cechy morfologiczne i fizjologiczne dotychczas poznane bakterie metanotroficz
ne można także podzielić na trzy zasadnicze grupy. Typ I metanotrafów to bakterie należące do 
podklasy y Proteobakterii, są to Methylococeus, Methylomonas, Methylomicrobium, Methylobac
ter, Methylocaldwn i Methylosphaera (rys. 6). Bakterie te charakteryzują błony ułożone w stosy 
równoległych dysków w środkowej części komórki. Tworzą formy przetrwalnikowe- cysty typu 
azotobacter, asymilują formaldehyd, który powstaje w wyniku utleniania metanu na szlaku rybula
zafosforanowym (RuMP) oraz zawierają 16- węglowe kwasy tłuszczowe. 

Typ II metanotrofów należy do podklasy a-Proteobakterii i zawiera: Methylosinus, Metlzylocy
stics i Metlzylocella. Ułożenie błon wewnątrzplazmatycznych tych bakterii jest koncentryczne, rów
noległe do błony komórkowej. Bakterie te tworzą również formy przetrwalnikowe w postaci cyst 
lipidowych i egzosporów. Metanotrafy Typu II zawierają 18-węglowe kwasy tłuszczowe i asymi
lują formaldehyd w szlaku serynowym. 

Trzeci typ metanotrafów to typ X, który wykazuje cechy pośrednie pomiędzy typem I i II. Po
siadają one złożone błony wewnątrzplazmatyczne, w postaci stosów równoległych błon umieszczo
nych w środkowej części komórki. 

Analiza fosfolipidów oraz kwasów tłuszczowych potwierdza odrębność metanotrafów typu I, II 
i X. Najbardziej urozmaicony skład fosfolipidów występuje u metanotrafów II typu. Bakterie I ty
pu wyróżniają się brakiem fosfatydylocholiny . 

Na podstawie analiz sekwencji 5S rRNA i 16S rRNA określono pokrewieństwo filogenetyczne 
bakterii metanotroficznych z innymi organizmami priokariotycznymi. Wykazano, że bakterie mety
lotroficzne typu II wykazują pokrewieństwo z grupą a-Proteobacteria . Rodzina Methylococcaceae 
a metanotrafy typu I tworzą gałąź w grupie y-Proteobacteria, natomiast organizmy metylatroficzne 
rodzaju Mctlzylomicrobium wykorzystujące do asymilacji formaldehydu szlak RMP znajdują się 
w grupie 0-Proteobacteria. 

Immunofluorescencyjna analiza wykazała obecność wielu gatunków metanotrafów I i II typu. 
Ogólna liczba metanotrafów wahała się w między 1,5x106-2,3xl07 komórekxg- 1 gleby, co stano
wiło 23% ogólnej liczby bakterii. Przeważały bakterie I typu (61,6%) . W mniejszych ilościach 
stwierdzono obecnośćbakterii typu II (38,4%) głównie rodzajów Methylosinus i Methylocystis. 

Bakterie metanotroficzne należące do I typu metanotrafów izolowano z wód oceanu, gdzie pręd
kość utleniania metanu i jego stężenie jest bardzo niskie. Doświadczenie zostało przeprowadzone 
w osadach dennych Morza Czarnego. Najwięcej, bo aż 66-70% metanotrafów należało do I typu 
(bakterie z rodzaju Methylobacter i Methylomonas). Natomiast w wodzie pobranej nad osadami 
w większości były obecne bakterie z rodzaju Metlzylobactcr i II typ metanotrofów, głównie przed
stawiciele rodzaju Metlzylocystis (Koletnikova 2002). 

Enzymem odpowiedzialnym za utlenianie metanu u bakterii metanotroficznych jest monooxy
genaza metanowa (MMO). Stwierdzono dwa typy enzymu monooxygenazy: monooxygenaza (sM
MO) rozpuszczalna, która występuje tylko w typie II bakterii (a-Proteobaktcrie) i monooxygenaza 
(pMMO), nierozpuszczalna, związana z membranami komórki bakterii. Monooxygenaza pMMO 
występuje u wszystkich bakterii z wyjątkiem metanotrafów acydofilnych. 
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Tablica 3. Charakterys tyka bakterii metanotroficznych. Wg (Hou i in. 2000) 
h h" b . b (H l 2000) Table 3. Characteristic o f the met ano trop! 1c actena >Y ou et a . 

Bakterie metanotroficzne 

Cechy charakterystyczne 
Typ 

I X II 

Pałeczki, komórki 
Kształt komórki Krótkie pałeczki Ziarniaki gruszkowate, 

przecinkowce 

Wzrost w 45°C - + -

Zawartość G+ C (mol <;ó) 50-64 62,5 62,5 

Ułożenie błon wewnątrz-

plazmatycznych: 

r- stosy równoległych dysków 
w środkowej części komórki + + -

- błony ułożone koncentrycznie, 
równoległe do błony komórkowej - - + 

Formy przetrwane: 
- cysty typu Azotobaeter + + -
- cysty lipidowe, egzospory - - + 

Tworzenie rozetek - - + 

Szlak RMP, synteza 
+ + -

heksulozo-6-fosforanowa 

Szlak serynowy, reduktaza - + + hydroksypirogronianowa 

Dehydrogenaza ketoglutaranowa, 
kompletny cykl kwasów - - + 
trójkarboksylowych 

Zdolność wiązania N2, 
- + + nitrogeneza 

Dominacja kwasów tłuszczowych 
16 16 18 o długości łańcucha C 

Autotroficzne wiązani e C02 - + -

Dehydrogenaza izocytrynianowa: 
- zależna tylko od NAD - - + 
- zależna tylko od NADP - - + 
- wykorzystująca NAD i NADP - + + 

Obecność fosfolipidów: 
- mono i dimetylowe pochodne 

fosfatydyloetanolaminy 
(PMME i PODE) - - + 

- fosfatydylocholina (PC) - + + 

Methylomonas Methylosinus 

Przedstawiciele methanica, Methylococcus trichosporium, 
Methylobacter capsulatus Methylocystis 
chroococcum pyriformis 
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Rys. 6. Drzewo filogenetyczne przedstawiające pokrewieństwo bakterii metylatroficznych z innymi 
mikroorganizmami w grupie Proteobacteria, z uwzględnieniem podziału na grupy a, p, y. 
Skróty metylotrofów użyte w rysunku: M. - Methylobacterium, Mcy. - Methylocystis, MS. - Methylosinus, 
Mb. - Methylobacterium, Me. - Methylococcus, M p. - Methylophilus, M me. ·· Methylomicrobium, 
Mm. - Methylomonas, Mtm. - Methanomonas (Jensen i in. 2000; Ward i in. 2004) 
Figure 6. Phylogenetic tree showing degree o f the relationship between methylotrophic bacteria and Rother 
microorganisms in the Proteobacteria gro up, with denotation o f their affiliation to a, p, y groups. 
Abbreviations used: M. - Methylobacterium, Mcy. - Methylocystis, M s. - Methylosinus, 
Mb. - Methylobacterium, Me. - Methylococcus, M p. - Methylophilus, 
Mmc. - Methylomicrobium, Mm. - Methylomonas, Mtm.- Methanomonas 
by (Jensen et aL 2000; WardetaL 2004) 
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Inhibitorem monoxygenazy sMMO, zdolnej do przeprowadzenia utlenienia szerokiej gamy sub
stancji takich jak: alkany, substancje alifatyczne i aromatyczne jest miedź, co nabiera szczególnego 
znaczenia w procesach bioremediacji i biotransformacji. 

Komórki metanotrafów zawierające pMMO mają większe możliwości wzrostu na metanie i więk
sze powinowactwo do tego substratu niż komórki wykazujące aktywność sMMo. Podczas gdy re
akcja katalizowana przez sMMo wymaga NADH + H+ jako donora elektronów, to pMMO wyko
rzystuje donory elektronów o wyższym potencjale redoks . 

Metanotrafy utleniają metan z wytworzeniem kolejno następujących związków: metanolu, for
maldehydu, kwasu mrówkowego, dwutlenku węgla. 

Przemiany metanu u metanotrafów typu I i II orazjego utylizację przedstawia rysunek 7. 
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Rys. 7. Szlak utleniania metanu przez bakterie mctanotroficzne. Wg (Hanson i Hanson 1996). 
(MMO- monooksygenaza metanowa, FADH- dchydrogcnaza formaldehydowa. 
FDH - dehydrogeneza mrówczanowa) 
Figure 7. Pathways o f methane oxidation by methanotrophic bacteria by (Hanson & Hans on 1996). 
(MMO- methane monooxygenase, FADH- formaldchyde dehydrogenase, 
FDH- formie dchydrogenase) 

Za pomocą pakietu programów służących do identyfikacji filogenetycznej - PHYLIP, i prze
prowadzonych badań molekularnych ustalono drzewo filo genetyczne określające pokrewieństwo roz
poznanych bakterii metylotroficznych, obecnych w skałach przywęglo\ ych kopalni "Bogdanka" 
znajdującej się na terenie LZW, jako mikroorganizmy z grupy Proteobacteria, z których cztery klo
ny należą do typu II a Metanotrofów, trzy z nich zaliczane są do grupy Metlzylocystis. Tak więc 
udało się potwierdzić i zidentyfikować obecność metanotrofów, aktywnie uczestniczących w pro
cesie utleniania metanu obecnych w badanych skałach przywęgłowych. 

Ze względu na fakt, że metanotrafy nie są patogenami i nie wykazują szkodliwego oddziaływa
nia na człowieka oraz inne organizmy, można przy ich udziale skonstruować biosorbenty metanu. 
Podjęte przedsięwzięcie ma duże szanse powodzenia w rozwiązaniu palącego problemu, jakim jest 
zmniejszenie grożenia metanowego w kopalniach poprzez umieszczenie wydajnych biosorbentów 
metanu, uzyskanych, np. na bazie odpadowej skały płonnej, pochodzącej z kopalni "Bogdanka". 
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W ten sposób można oczyszczać powietrze i ograniczyć stężenie metanu w korytarzach, zastois
kach i wyrobiskach górniczych kopalni obciążonych rnetanowością, gdzie brak jest naturalnej ak
tywności rnetanotroficznej, czyniąc prace górnicze bardziej bezpieczne. Dodatkowym atutern takie
go rozwiązania jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery, w trosce o nie powiększanie puli ga
zów cieplarnianych. 

W latach dziewięćdziesiątych pojawiła się w Anglii koncepcja wykorzystania podhodowanych 
bakterii w formie aerozolu, jednakże nie przyjęła się ze względu na brak sprzyjającego siedliska dla 
rozwoju bakterii metanotroficznych. 
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Application of Bacteria in Degasification of Coal Mines from Methane 

Underground mining, regardless of kind of ore exploited, has to deal with the methane threat. In Po
land the majority of methane explosions took place in Silesian coal mines whereas at "Bogdanka" 
(Lubelski Coal District) coal mine- none . Additionally, methane is also a potent greenhouse gas. 
CH4 emissions from coal mines and other anthropogenic sources resulted in the increase of its at
mospheric concentration from 700 ppbv in 1750 to 1774 ppbv in year 2007. It is estimated that af
ter co2 methane is second most important greenhouse gas. 
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CH4 may be eliminated from the environment on the course of oxic and anoxic reactions . One 
of the most important processes in global methane budget is i ts biological oxidation by methano
trophs. It takes pace in many ecosystems and is particularly intensive in the contact areas of oxic 
and anoxic environments. Biological methane oxidation is effective and does not lead to toxic by
products. 

Phylogenetically methanotrophs belong to a- or y-Proteobacteria . Based on celi structure and 
methabolism there are three types of methanortophs distinguished: type I, II and X. Methanotrophs 
oxidize methane with the use of methane monooksygenase (MMO). One of the forms of the enzy
me, particular methane monooksygenase (pMMO) is present almost in all methanotrohs and gene 
pmoA encoding a-subunit of pMMO is universal marker of methanotrophs presence in the environ
ment. 

Research conducted on DNA isolated from coal dump rocksof "Bogdanka" coal mine confir
med the presence of microorganisms from the group of Proteobacteria and belonging to methano
troph type II. It was also found that the bacteria from "Bogdanka" coal mine possess high ability to 
oxidize methane and that the time required for complete methane removal depends on diffusion of 
gases, temperature, humidity and methanotrophic capacity of the materiaL Due to the fact that me
thanotrophs are not human pathogens it is possible to use them to construct methane biosorbents. 
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STRESZCZENIE: Zagadnienie finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych jest jednym 
z ważniejszych problemów branży. Struktura kapitału przedsiębiorstw górniczych wskazuje na ich 
trudną sytuację finansową. Działają one w warunkach wysokiego ryzyka finansowego, gdyż domi
nującym źródłem finansowania ich działalności jest kapitał obcy. Fotwierdzeniem tej tezy jest prze
prowadzona w niniejszej pracy analiza struktury kapitałujednego z przedsiębiorstw górniczych. Ana
l izę przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2003-2007. 

SŁOWA KLUCZOWE: Struktura kapitału, kapitał własny, pasywa, przedsiębiorstwo górnicze 

l. WSTĘP 

Problematyka finansowania działalności przedsiębiorstwa jest wielowątkowa i złożona, zwłaszcza , 

jeśli odniesie się ją do przedsiębiorstw tak specyficznych jak przedsiębiorstwa górnicze. Działają 
one w innych warunkach niż większość rynkowych podmiotów gospodarczych, mają za sobą duży 
bagaż doświadczeń związanych z kolejnymi programami rządowymi dotyczącymi ich restruktury
zacji. Na większość kopah1 funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw górniczych należy w dal
szym ciągu patrzeć z punktu widzenia zakładu znajdującego się w sytuacji kryzysowej. Na tym tle 
podjęto próbę weryfikacji źródeł zasilania finansowego przedsiębiorstwa górniczego. W tym celu 
poddano analizie strukturę kapitału zaangażowanego w działalność wybranego przedsiębiorstwa gór
niczego. 

Kapitał jest różnie rozumiany w naukach ekonomicznych. Na potrzeby niniejszej pracy traktuje 
się go j ako źródło finansowania, czyli fundusze powierzone podmiotowi gospodarczemu przez je
go właścicieli i wierzycieli 1• Strukturę kapitału nazywa się często strukturą fi nansowania lub struk
turą źródeł finansowania. Strukturę tą obrazują pasywa bilansu2

. Jest ona różnie definiowana, ale 
ogólnie można przyjąć, że jest to proporcja udziału kapitału własnego i obcego w finansowaniu 
działalności firm/. 

Kapitał własny to kapitał postawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa przez jego właścicieli (ma 
on charakter zewnętrznego źródła fi nansowania i .przyjmuje postać kapitału podstawowego lub ka-

1Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003, s. 11. 
2Sierpirlska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2007, s. 19. 
3Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN, Warszawa 1999, s. 14. 
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pitału zapasowego) oraz kapitał pochodzący z własnych nadwyżek finansowych wypracowanych 
przez przedsiębiorstwo (ma on charakter wewnętrznego źródła finansowania i zalicza się do niego 
m.in. zysk zatrzymany, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, kapitał rezerwow/). 

Kapitał obcy w bilansie jest określony jako zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowią
zania można określić jako kapitały będące własnością innych podmiotów, pozostające czasowo 
w dyspozycji przedsiębiorstwa. Rezerwy natomiast to zobowiązania w stosu.nku do których nie jest 
znany dokładny termin płatności lub ostateczna kwota do zapłaty. W bilansie wyróżnia się następu
jące pozycje kapitałów obcych5

: 

- rezerwy na zobowiązania (z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emery
talne, inne); 

- zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych); 
- zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług, kredyty, pożyczki , zaliczki na dostawy; 

zobowiązania wekslowe, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, z tytułu wynagrodzeń i inne); 
- rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy i inne) . 

2. ANALIZA STRUKTURY PASYWÓW BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO 

Pasywa są podstawowym źródłem informacji o strukturze kapitału. Strukturę kapitału wybranego 
przedsiębiorstwa górniczego zbadano odnosząc poszczególne pozycje pasywów do sumy bilanso
wej. Układ pasywów w ujęciu wartościowym ujęto w załączniku l. Okres badań wynosi 5 lat, roz
poczyna się w roku 2003, a kończy w 2007. Wyniki badań ujęto w tabeli l. 

T b l l S k a e a tru tura pasywów (w%) 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

A. KAPIT AŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3,93 12, 12 17,48 14,67 14,63 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9,68 13,23 17,64 18,77 19,50 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
podstawowy (wielkość ujemna) 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,02 O ,OZ 0,60 3,00 0,87 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,22 0,20 0,20 0,22 0,23 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych) 0,00 * * * * 
VIII. Zysk (strata) netto * 4,16 2,34 * 0,11 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
roku obrotowego (wielkość ujemna) 

4
Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości . Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami. 

5Ibid. 
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Tabela l Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 

96,07 87,88 82,52 85,33 85,37 
NA ZOBOWIĄZANIA 

I. Rezerwy na zobowiązania 15,47 21,96 25,24 31,17 36,15 

l. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 

0,01 0,77 1,24 7,67 6,98 
podatku dochodowego 

2. 
Rezerwa na świadczenia emerytalne 

10,37 13,52 17,42 17,68 18,79 
i podobne (w. 90 + 91): 

- długoterminowe 8,96 11,75 14,51 14,57 14,71 

- krótkoterminowe 1,42 1,78 2,91 3,11 4,09 

3. Pozostałe rezerwy (w. 93 + 94): 5.09 7,66 6,58 5,82 10,38 

- długoterminowe 1,82 2,29 3,28 3.24 7,30 

-krótkoterminowe 3,27 5,38 3,29 2,58 3,08 

II. Zobowiązania długoterminowe 22,30 18,12 15,69 14,53 10,31 

l. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 22,30 18,12 15,69 14,53 10,31 

a) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,08 1,36 0,17 

b) 
Z tytułu emisji długoterminowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
papierów wartościowych 

c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 om 0,09 

d) Inne 22,30 18,12 15,62 13,10 10,05 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 33,33 28,71 25,56 29,32 33,45 

l. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,47 0,50 0,55 0.54 

a) 
Z tytułu dostaw i usług, 

0,00 0,40 0,48 0,48 0,51 
w okresie wymagalności: 

-do 12-tu miesięcy 0,00 0,40 0,48 0,48 0,5 1 

- powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Inne w tym: 0,00 om O ,OZ om om 
- rozr. z tyt. rzecz. śr. trwałych i inwestycji 0,00 0,02 

. 0,01 om om 
2. Wobec pozostałych jednostek 32,27 27,30 24,14 27,95 32,01 

a) Kredyty i pożyczki 0,76 0,00 0,38 l ,81 2,06 

b) 
Z tytułu emisji dłużnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
papierów wartościowych 

c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,04 om 
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Tabela l Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

d) 
Z tytułu dostaw i usług 

10,93 8,97 8,42 10,42 II, 10 
w okresie wymagalności: 

-do 12-lu miesięcy 10,93 8,97 8,42 10,42 11,10 

- powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 

e) Zaliczki otrzymane na dostawy 0,04 0,10 0,12 0,14 3,80 

f) Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) 
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

11,96 11,62 8,62 8,92 7,08 
społecznych i innych świadczeń 

h) Z tytułu wynagrodzeń 4,07 3,31 3,26 3,43 3,71 

i) Inne 4,50 3,29 3,34 3,20 4,20 

W tym: zobowi ązania wewnątrzzakładowe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- rozr. z tyt. rzecz. śr. trwałych i inwestycji 0,00 1,90 2,59 2,35 3,08 

3. Fundusze specjalne 1,06 0,94 0,92 0,82 0,89 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 24,97 19,09 16,03 10,31 5,46 

l. Ujemna wartość tirmy 24,96 18,89 15,66 9,89 5,24 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 0,01 0,20 0,37 0,42 0,22 

-długoterminowe 0,00 0,05 0,28 0.29 0,16 

- krótkoterminowe O ,Dl 0,15 0,10 0,13 0,07 

PASYWA razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*wielkości ujemne nie zostały wykazane 
jako odsetek sumy bilansowej 

Zrodło: opracowame własne na podstawie bilansu badanego przeds1ębwrstwa gormczego. 

W badanym okresie \V strukturze pasywów badanego przedsiębiorstwa górniczego dominują ka
pitały obce. Prezentuje to wykres l. 

Dominacja obcych źródeł finansowania zaznaczyła się najwyraźniej w 2003 roku, kiedy to ka
pitały obce finansowały majątek spółki w około 96 procentach, kapitał własny stanowił wówczas 
niecałe 4Só wartości pasywów. W roku tym najistotniejszy składnik kapitału własnego- kapitał pod
stawowy stanowił wprawdzie ponad 9% pasywów, ale udział kapitału własnego został znacznie ob
niżony na skutek wystąpienia ujemnego wyniku finansowego netto. Na skutek takiego układu w ra
mach struktury finansowania w 2003 roku niemalże cały ciężar finansowania majątku spoczywał na 
kapitale obcym. Największy udział w strukturze finansowania w 2003 roku miały zobowiązania 
krótkoterminowe, stanowiąc ponad 33'o sumy bilansowej. Na zobowiązania te składały się przede 
wszystkim zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (pra
wie 12% pasywów), zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek niepowiązanych (prawie 
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11% ), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( 4C:o) oraz inne zobowiązania (4,5% ). W strukturze pa
sywów istotne znaczenie miały w 2003 roku także zobowiązania długoterminowe, stanowiąc ponad 
22% wszystkich źródeł finansowania oraz rozliczenia międzyokresowe w postaci ujemnej wartości 
firmy, która stanowiła prawie 25% pasywów. Wartość ta w kolejnych latach jest rozliczania jako 
przychód i jej udział w strukturze źródeł finansowania sukcesywnie zmniejsza się . Analizując struk
turę pasywów, a zwłaszcza tak pokaźnych kapitałów obcych, należy zwrócić uwagę na rezerwy na 
zobowiązani a. W 2003 roku stanowiły one ponad 15% pasywów ogółem, z czego ponad 10% przy
padała na rezerwy na świadczeni a emerytalne i podobne. 

100,00 - . . ,..... . f""' -· rif:!' "(oli 
' . ~ l 
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l l 
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Wykres l. Struktura pasywów (procentowy udział kapitału własnego 
i obcego w sumie bilansowej) 
Chart l. Structure of assets and capital in percent (share of equity o f liabilities) 

w kolejnym roku zmniejszyła się tak ogromna dysproporcja między kapitałem własnym i ob
cym, z jaką mieliśmy do czynienia w 2003 roku. W roku 2004 kapitał własny finansował majątek 
w ponad 12%, a kapitał obcy w prawie 88 %. Nadal nie jest to bezpieczna relacja z punktu widzenia 
finansowania majątku. Wzrost udziału kapitału własnego w struktU<ze finansowania spowodowany 
był przyrostem udziału kapitału podstawowego (osiągnął on ponad 13 procentowy udział w struk
turze pasywów) oraz pojawieniem się zysku netto, który stanowił ponad 4% sumy bilansowej . Nie
stety kapitał własny były jednocześnie osłabiony przez ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych . 

W strukturze kap itałów obcych w 2004 roku nadal dominowały zobowi ązania krótkoterminowe, 
których udział w finansowaniu majątku sięgał prawie 29(.v. W tej grupie kapitałów obcych domi
nowały, podobnie jak w roku poprzednim, zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń spo
łecznych i innych świadczeń (prawie 12% pasywów) i zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec 
jednostek niepowiązanych (prawie 9%). Wysoki udział w sumie bilansowej miały ponadto rezerwy 
na zobowiązania (22%) i zobowiązania długoterminowe (18 %). W strukturze pasywów znaczący 
udział miała również w analizowanym roku ujemna wartość firmy, wykazywana w rozliczeniach 
międzyokresowych (ok. 19CO). 

W roku 2005 utrzymała się zapoczątkowana w roku poprzednim tendencja wzrostu udziału ka
pitału własnego w finansowaniu majątku. Osiągnął on ponad 17 procentowy udział w strukturze 
pasywów. Złożył się na to dals zy przyrost udziału kapitału podstawowego w sumie bilansowej 
(w 2005 roku osiągnął on poziom 17 ,64%) i dodatni wynik finansowy netto (choć jego udział w fi
nansowaniu był w 2005 roku mniejszy niż w roku poprzednim i wyniósł 2,34%). Struktura obcych 
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źródeł finansowania w 2005 roku była podobna do struktury z roku poprzedniego, z lekkim wzro
stem udziału rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań krótkoterminowych (każda z pozycji sta
nowiła ponad 25% pasywów). Niewielki spadek udziału odnotowano w przypadku zobowiązań 

długoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych (każda z tych pozycji stanowiła około 16% 
pasywów) . 

W 2006 roku udział kapitału własnego w finansowaniu majątku obniżył się w stosunku do roku 
poprzedniego i wyniósł niecałe 15%. Stało się tak, pomimo że wartość kapitału podstawowego 
utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku a jego relatywny udział w strukturze źródeł finan
sowania wzrósł do prawie 19%. Powodem takiego stanu rzeczy był ujemny wynik finansowy netto 
z roku bieżącego i poprzedniego, które obniżyły udział kapitału własnego w sumie pasywów. Udział 
zobowiązań i rezerw w strukturze finansowania wzrósł w 2006 roku do ponad 85%. Rezerwy osią
gnęły wysoki poziom 31 o/o pasywów, nastąpił również przyrost udziału zobowiązań krótkotermino
wych w strukturze pasywów, osiągnęły one prawie 30 procentowy udział, natomiast zobowiązania 
długoterm inowe utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (prawie 15% pasy
wów). 

Rok 2007 zamknął się na podobnym udziale kapitału własnego w finansowaniu majątku jak rok 
poprzedni (14,63% pasywów ogółem). Kapitał podstawowy stanowił w tym roku 19,5% pasywów, 
pojawił się także dodatni wynik finansowy, choć jego udzi ał w strukturze pasywów wyniósł zale
dwie O, 11%. Te dodatnie wartości zostały jednak obniżone na skutek straty z lat poprzednich odno
towanej w strukturze kapitału własnego . W strukturze kapitału obcego obserwujemy dalszy przy
rost udziału rezerw (36% pasywów) i zobowiązań krótkoterminowych (33%). Udział poszczegól
nych składników tych pozycji w strukturze pasywów jest zbliżony do udziału z lat poprzednich, 
tzn. wśród rezerw dominują rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, a wśród zobowiązań 
krótkoterminowych zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i innych świad
czeń (ponad 7% pasywów) i zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek niepowiąza
nych (ponad 11 q,). Ponadto w 2007 roku utrzymała się tendencja spadkowa udziału zobowiązań 
długoterminowych w strukturze pasywów (ok. 10%) oraz rozliczeń międzyokresowych, a w szcze
gólności ujemnej wartości fi rmy (w roku 2007 stanowiła onajuż tylko nieco ponad 5% ogółu pasy
wów) . 
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Wykres 2. Dynamika pasywów (procentowy przyrost kapitału własnego 
i obcego w badanym okresie) 
Chart 2. Capital Dynamie in percent ( changes in equity and liabilities) 
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Obserwując pasywa należy zauważyć, że na przestrzeni badanego okresu kapitały wykazywały 
bardzo dużą dynamikę w obrębie swojej pierwszej grupy, tj. w ramach kapitału własnego. Dynami
kę kapitałów przedstawiono na wykresie 2. Kapitał własny na przestrzeni badanego okresu zwięk
szył swoją wartość ponad trzykrotnie. Jego bardzo duży procentowy przyrost należy jednak skon
frontować z dość niską wartością początkową, która pomimo takiego dynamicznego wzrostu stano
wiła jedynie około 15% pasywów. Największy przyrost kapitału własnego odnotowano w 2004 ro
ku (o ponad 200%), w kolejnym roku przyrost wyniósł już tylko niecałe 50%, a kolejnych dwóch 
latach odnotowano stopniowe obniżanie się kapitału własnego. 

W przeciwieństwie do kapitału własnego, który w badanym okresie wykazał ponad trzykrotny 
przyrost, kapitał obcy wykazywał tendencję malejącą. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
z roku na rok malały o kilka punktów procentowych, by w ostatnim roku badanego okresu - 2007 
-osiągnąć wartość o około 12% mniejszą niż w pierwszym roku analizy- 2003. W ramach kapita
łu obcego obserwujemy przyrost rezerw (początkowo ponad 50 procentowy, w kolejnych latach na 
poziomie kilkunastu procent). Poza tą grupą pasywów, inne źródła finansowania obcego wykazy
wały już tendencję malejącą. Największe zmiany odnotowano w grupie rozliczeń międzyokreso
wych, których wartość w ostatnim roku badanego okresu spadła do około 20% wartości z 2003 ro
ku. Zobowiązania długoterminowe na przestrzeni badanego okresu zmniejszyły się o ponad poło
wę . Najmniejsze zmiany wykazywały zobowiązania krótkoterminowe ogółem, które w 2007 roku 
wykazywały poziom zbliżony do poziomu z roku 2003, choć ich poszczególne składniki zmieniały 
się dość gwałtownie. Na przykład bardzo duży przyrost odnotowano w pozycj i zobowiązania krót
koterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, w badanym okresie wzrosły 
one ponad trzystukrotnie. Obserwujemy również przyrost w pozycji kredyty i pożyczki (krótkoter
minowe). Jest to jednak przyrost na poziomie 160%. Pozostałe ważniejsze składniki zobowiązań 
wykazywały raczej tendencję malejącą, są wśród nich zobowiązania tytułu wynagrodzeń, z tytułu 

podatków, ceł i ubezpieczeń. Na niezmienionym poziomie od 2003 roku pozostały na koniec okre
su badawczego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek niepowiązanych . Dynamikę 

kapitałów w latach 2003-2007 przedstawiono w tabeli 2, przyjmując rok 2003 za rok bazowy. 

T b l 2 D 'k k . ł' a e a . Jynam1 a ap1ta ow w asnyc h. b h 1 o cyc -ro kb azowy 2003 ( o/c) w o 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 100,00 335,83 485,98 383 ,35 367,95 

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 100,00 148,91 199,19 199,19 199,19 

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

100,00 
(wielkość ujemna) 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 100,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 100,00 100,00 100,02 100,13 100,13 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 100,00 112,95 2 974,18 14 060,25 3 905,83 

VI. Powstale kapitały (fundusze) rezerwowe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych) 100,00 142 960,88 86 596,07 156 155,70 143 283,36 

VIII. Zysk (strata) netto 100,00 16,02 -1,85 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

100,00 
obrotowego ( widkość ujemna) 
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Tabela 2 Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

B. 
ZOBOWIĄZANIA l REZERWY 

100,00 99,67, 93,92 91,28 87,93 
NA ZOBOWIĄZANIA 

l. Rezerwy na zobowiązania 100,00 154,62 178,34 207,02 23 1,17 

l. 
Rezerwa z tytu łu odroczonego 

100,00 II 449,87 18 532,48 107612,42 94 236,24 
podatku dochodowego 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 100,00 142,05 183,57 175,15 179,26 

- długoterminowe 100,00 142,90 177,09 167,11 162,44 

- krótkoterminowe 100,00 136,69 224.60 226,04 285,74 

3. Powstałe rezerwy: 100,00 163,99 141,27 117,43 201,67 

-długoterminowe 100,00 136,74 197,04 182,48 396,12 

- krótkoterminowe 100,00 179,18 110,18 81,17 93,26 

II. Zobowiązania długoterminowe 100,00 88,53 76,93 66,97 45,75 

l. Wobec jednostek powiązanych 100,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 100,00 R8,53 76,93 66,97 45,75 

a) Kredyty i pożyczki 100,00 

b) Z tytułu emisji długoterminowych 
100,00 

papierów wartościowych 

c) Inne zobowiązania finansowe 100,00 

d) Inne 100,00 88,53 76,56 60,38 44,58 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 100,00 93 ,84 83,84 90,42 99,29 

l. Wobec jednostek powiązanych 100,00 13 612,71 14 504,63 15 045,08 14 208,03 

a) Z tytułu dostaw i usłu g, w okresie wymagalności: 100,00 28 735,93 34 844,34 32906,1 R 33 857,40 

- do 12-tu micsivcy 100,00 28 735 ,93 34 844,34 32 906,18 33 857,40 

-powyżej 12-tu mies i ęcy 100,00 

b) Inne w tym: 100.00 3 568,14 995 ,36 3 182,06 l 157,27 

- rozr. z tyt. rzecz. śr. trwałych i inwestycji 100,00 

2. Wobec pozostałych j ednostek 100,00 92,17 81,79 89,01 98,16 

a) Kredyty i pożyczki 100,00 0,00 54,83 243,43 265,96 

b) Z tytułu emisj i dłużnych papierów wartościowych 100,00 

c) Inne zobowiązani a finansowe 100,00 
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Tabela 2 Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

d) Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 100,00 89,38 84,20 97,99 100,48 

- do I 2-tu miesięcy 100,00 89,38 84,20 97,99 I 00,48 

- powyżej I 2-tu miesięcy 100,00 

e) Zaliczki otrzymane na dosta\ ·y 100,00 310,18 366,62 396,44 10 356,08 

f) Zobowiązania wekslowe 100,00 

g) 
Z tytu1u podatków, ceł , ubezpieczei1 

100,00 105,83 78,79 76,58 58,54 
społecznych i innych świadczeń 

h) Z tytułu wynagrodzeń 100,00 88,55 87.45 86,45 90,10 

i) Inne 100,00 79,75 81,06 72,99 92,34 

W tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe: 100,00 

- rozr. z tyt. rzecz. śr. trwałych i inwestycji 100,00 

3. Fundusze specjalne 100,00 96,85 95,04 80,09 83,46 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 100,00 83,33 70,22 42,43 21,66 

L Ujemna wartość firmy 100,00 82,48 68,61 40,70 20,78 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 100,00 3 641 ,26 6 834,40 7 258,58 3 687 ,81 

- długoterminowe 100,00 287 217,18 1662429,35 1 656 233,75 854 860,90 

- krótkoterminowe 100,00 2 773,91 l 770,58 2 215,00 l 084,40 

PASYWA razem 100,00 108,95 109.34 102,77 98,94 

Zródlo: opracowame własne na podstawte bilansu badanego przedstębwrstwa gómtczego. 

3, MIERNIKI STRUKTURY KAPITAŁU BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZEGO 

Struktura kapitału (struktura finansowania) określana jest często za pomocą pewnych wskaźników, 
zwanych wskaźnikami struktury kapitału. Wskaźniki te informują o zakresie użycia kapitałów ob
cych w finansowaniu zasobów przedsiębiorstwa. Fundamentalnym wskaźnikiem w omawianej gru
pie jest wskaźnik ogólnego zadłużenia zwany także wskaźnikiem obciążenia majątku zobowiąza
niami. Jego wartość kalkuluje się zgodnie ze wzorem l. 

w=~ 
w A 

o g 

(l) 

gdzie: Ww- wskaźnik zadłużenia ogółem , A,,g- wartość aktywów ogółem , Z0 - wartość zobowią

zań ogółem. 
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Wskaźnik ten informuje o strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa . Zgodnie z zaleceniami teorii 
i praktyki zagranicznej wartość tego wskaźnika powinna oscylować w granicach 0,57-0,67. Nie
mniej jednak uważa się, że w gospodarkach o krótkich tradycjach wolnorynkowych, dla zagwaran
towania niższego poziomu ryzyka finansowego, wartość tego wskaźnika powinna być niższa6 • 

Uzupełnieniem powyższej miary jest wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi. Infor
muje on o wartości aktywów zabezpieczonych kapitałami własnymi. Im wyższa wartość tego wskaź
nika tym niższy poziom ryzyka finansowego. Sposób kalkulacji tej miary przedstawia wzór 2. 

Kw W w kw = -- = 1- w 

Aog 
(2) 

gdzie: Wkw- wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi, Aog- wartość aktywów ogółem, Kw

-wartość kapitału własnego . 

Istotną miarą zadłużenia jest również wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, obliczany jako re
lacja zobowiązań ogółem do kapitału własnego: 

z o 
wzkw =-

Kw 
(3) 

gdzie: Wzkw- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, Zo- wartość zobowiązań ogółem, Kw- war

tość kapitału własnego. 

Powyższy wskaźnik określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału włas
nego. Wzrost wskaźnika oznacza wzrost zaangażowania obcych źródeł finansowania w stosunku 
do źródeł własnych . W przypadku tego wskaźnika trudno jest mówić o wartościach optymalnych, 
chociaż , np. w USA za wartość graniczną dla spółek małych przyjmuje się proporcję 3: l, dla du
żych i średnich l: l. 

Z uwagi na różnice dotyczące warunków spłaty, istotnym wydaje się również określanie miar 
zadłużenia długo i krótkoterminowego. Odpowiednie formuły zawierają wzory 4 i 5. 

W=~ 
zk A 

o 

(4) 

gdzie: W,k-:- wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego, Zb- wartość zobowiązań bieżących , Ao- war

tość aktywów ogółem. 

W=~ 
zd A 

o 

(5) 

gdzie: W v1- wskaźnik zadłużenia długoterminowego, Zd - wartość zobowiązań długoterminowych, 

A 0 - wartość aktywów ogółem . 

Powyższe wskaźniki umożliwiają określenie udziału krótko i długoterminowych zobowiązań 
w finansowaniu zasobów przedsiębiorstwa . Zostały one skalkulowane i zinterpretowane w odnie
sieniu do badanego przedsiębiorstwa górniczego. Informacje o wskaźnikach zadłużenia w latach 

2003-2007 zawiera tabela 3. 

6
Por. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Skowronka. Wydaw

nictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 240. 
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Tabela 3. Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa górniczego w latach 2003-2007 -
Lata 2003 2004 2005 2006 2007 

Zadłużenie ogółem- de b t ratio 80,60% 65,92% 57,28'7'o 54,16% 49,22% 

Pokrycie majątku kapitałami 
19,40% 34,08% 42,72% 45 ,84% 50,78% 

własnymi - equity ratio 

Zadłużenie kapitałów 
4,15% 1,93% 1,34% 1,18% 0,97% 

własnych- debt-equity ratio 

Zadłużenie długoterminowe -
22,30% 18,12% 15,69% 14,53% 10,31% 

long-term debt ratio 

Zadłużenie krótkoterminowe -
58,29% 47,80~ó 41,59% 39,63% 38,91 'lo 

short-term debt ratio 

Zródło: opracowame własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiOrstwa górniczego. 

W badanym okresie poziom zadłużenia ogółem jest wysoki . W 2003 roku ponad 80% majątku 
finansowane jest przez kapitały obce. W kolejnych latach zadłużenie systematycznie maleje i za

wiera się w optymalnym poziomie 57-67%, by w ostatnim analizowanym osiągnąć poziom 49,22%. 
Ilustracją opisanych procesów jest wykres 3. 

0,90 

D Zadłużenie 
długoterminowe 

c Zadłużenie 
krótkoterminowe 

D Zadłużenie ogółem 

Wykres 3. Zadłużenie ogółem oraz zadłużenie krótko i długoterminowe 
w badanym przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003-2007 
Chart 3. Generał debts short term and long term liabilities 
in min in g company in period o f 2003-2007 

WNIOSKI 

Kształtowanie struktury kapitału poprzez odpowiedni dobór źródeł finansowania ma kluczowe zna
czenie dla działalności przedsiębiorstwa7 . Kształtowanie odpowiedniej relacji między kapitałem 
własnym i obcym wpływa na wysokość kosztów finansowych, podstawę opodatkowania, ma prze-

7Por. Krajewski M.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach. ODDK, Gdańsk 2006, s. 22-34. 
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łożenie na ryzyko utraty płynności fi nansowej, zdolność kredytową. Struktura kapi tału ma też swój 
niebilansowy wymiar związany z kosztem alternatywnym, czyli kosztem utraconych możliwości 8 , 
będącym ceną kapitału własnego zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa. 

W badanym okresie w strukturze kapitału badanego przedsiębiorstwa górniczego dominuje ka
pitał obcy. Poziom zadłużenia ogółem jest wysoki, tzn., że przeważająca część majątku finansowa
na jest przez kapitał obcy. W kolejnych latach analizy zadłużenie systematycznie maleje, jednak 
trudno jeszcze mówić o stabilnej sytuacji finansowej czy też niskim ryzyku finansowania. Zauwa
żyć można, że tempo spłaty zobowiązań długoterminowych jest szybsze niż innych obcych źródeł 

finansowania. Zaś majątek obciążony jest przede wszystkim zobowiązaniami krótkoterminowymi 
z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz z tytułu wynagrodzeń. 

Najwyższe ryzyko finansowe zaobserwować można w 2003 roku, ponieważ wartość zadłużenia 
ponad czterokrotnie przewyższa wartość kapitałów własnych . W kolejnych latach wartość zadłuże
nia kap itałów własnych maleje. Zgodnie z powyższym w analizowanym okresie w badanym przed
siębiorstwie górniczym struktura źródeł finansowania uległa nieznacznej poprawie. Systematycz
nie zmniejszano poziom zadłużenia długoterminowego . Można zatem wnioskować, że ryzyko fi
nansowe obniża się. Nie jest to jednak poziom, który można uznać za bezpieczny. W tej sytuacji 
można wyciągnąć wniosek, że badane przedsiębiorstwo górnicze wymaga dalszej restrukturyzacj i 
finansowej. 
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The Problem of Financing the Activity of Mining Enterprises. 
Capital Structure Analysis 

The problem of financing the activity of mining enterprises is one of the most important problems 
of the trade. Capital structure in mining companies reflects their difficult financial situation. Those 
companies operatein the conditions of high financial risk. In the article there is given to analyze 
their capital structure in period of2003-2007. Moreover, in order to improve that structure, there is 
given an advice. 

8
Por. Ostaszewski J.: Zarządzanie linansami w spółce akcyjnej. Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 129. 
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z l 'k l p a ączm asywa prze d. b' 6 srę wrstwa g< rurczego w atac h 2003 2007 -

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rok 

A. KAPITAL (FUNDUSZ) WŁASNY 390 892 654,87 l 312 722 023,82 l 899 669 364,07 l 498 497 629,70 l 438 303 742,10 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 962 445 000,00 l 433 141 000,00 l 917 128 000,00 l 917 128 000,00 1917128000,00 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
podstawowy (w ie lkość ujemna) 

m. Udziały (akcje) w1asne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(wie lkość ujemna) 

IV. 
Kapitał (fundusz) 

4 473 351 ,67 4473 55 1,67 4474171,67 4 479 368,36 4 479 368,36 
zapasowy 

Y. 
Kapitał (fundusz) 

2 180 629,80 2 462 992,28 64 855 912,54 306 602 00 l ,62 85 171 714,62 
z aktualizacji wyceny 

VI. 
Pozostale kapitały 

22 126 346,85 22 126 346,85 22 126 346,85 22 126 346,85 22 126 346,85 
(fundusze) rezerwowe 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych) -419 927,93 -600 332 673,45 -363 641 080,69 -655 741 406,23 -601 686 827,13 

VIII. Zysk (strata) netto -599 912 745,52 450 850 806,4 7 254 726 013,70 -96 096 680,90 II 085 139,40 

Odpisy z zysku netto 
IX. w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(wielkość ujemna) 

B. 
ZOBOWIĄZAN IA l REZERWY 

9 548 185 404,37 9 516 220 584,41 8 967 251 124,98 8 715 839 456,33 8 395 262194,14 
NA ZOBOWIĄZAN IA 

I. Rezerwy na zobowiązania l 537 746 439,83 2 377 738 432,84 2 742 363 859,04 3 183 497 264,41 3 554 749 660,48 

l. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 

728 024,40 83 357 820,95 134 921 000,50 783 444 655,57 686 062 788,70 
podatku dochodowego 

2. 
Rezerwa na świadczenia 

l 030 964 621 ,01 l 464 524 684,75 l 892 550 659,05 l 805 771 510,42 l 848 140 255,12 
emerytalne i podobne (w. 90+91 ) : 

- dlugoterminowe 890265 921,48 l 272 199 062,50 l 576 540 005,52 l 487 732 034, 16 l 446 112 341,71 

- krótkoterminowe 140 698 699,53 192 325 622,25 316 010 653,53 318 039 476,26 402 027 913,4 1 

3. Fazostale rezerwy (w. 93+94): 506 053 794,42 829 855 927,14 714 892 199,49 594 281 098,42 l 020 546 616.66 

- długoterminowe 181 141 618,23 247 692 155.60 356 920 084,58 330 547 975,05 717 529 6&9,97 

- krótkoterminowe 324 912176,1 9 582 163 771,54 357 972 ! 14,9 1 263 733 123,37 303 o 16 926,69 
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Załącznik l Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 l 2007 

Rok 

II. Zobowiązania długoterminowe 2 21 6 519 965,00 l 962 239 784,61 l 705 21 8 686,23 l 484 314 266,80 l 014 097 916, 10 

l . Wobec jednostek pow i ązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 216 519 965,00 l 962 239 784,61 l 705 218 686,23 l 484 314 266,80 l 014 097 916,10 

a) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 8 333 333,30 138 652 085,66 ł 6 889 979,02 

b) 
Z tytułu emisji długoterminowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
papierów wartościowych 

c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 7 263 166,26 9 045 360,45 

d) Inne 2 216 519 965,00 l 962 239 784,61 l 696 885 352,93 l 338 399 014,88 988 162 576,63 

m. Zobowiązania krótkoterminowe 3 312 593 935,58 3 108 612 493,40 2 777 205 434,58 2 995 275 321,60 3 289 039 739,76 

l. Wobec jednostek powiązanych 374 440,95 50 971 573,77 54 311 271,96 56 334 945,1 9 53 200 669,33 

a) Z tytułu dostaw i us ł ug, 
149 440,95 42 943 250,90 52 07 1 709,54 49 175 309,55 50 596 822,94 

w okresie wymagalności: 

-do 12-tu miesięcy !49 440,95 42 943 250,90 52 07 1 709,54 49 175 309,55 50 596 822,94 

-powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Inne w tym: 225 000,00 8 028 322,87 2 239 562,42 7 159 635,64 2 603 846,39 

- rozr. z tyt. rzecz. śr. trwałych 
0,00 l 984 967,7 ł l 321 077,94 6 847 290,15 2 493 830, 15 i inwestycji 

2. Wobec pozos tałych jednostek 3 207 051 459,81 2 955 789 812,39 2 622 940 567,12 2 854 708 497,3 ł 3 148 061 75 ! ,62 

a) Kredyty i pożyczki 76 000 000,00 0,00 41 673 173,55 185 003 342,68 202 131 806,02 

b) 
Z tytuł u emisji dłużnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 papierów wartościowych 

c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 12 636,52 0,00 3 974 685,01 6 884 961,26 

d) Z tytułu dostaw i usług, 
l 086 194 220,39 970 852 917,66 914 569 530,36 l 064 341 455,38 l 09 1 457 404,16 w okresie wymagalności : 

-do 12-tu miesięcy ł 086 194 220,39 970 852 917,66 914 569 530,36 l 064 339 368,30 ł 09 1 456 360,62 

- powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 2 087,08 l 043,54 
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Załącznik l Cd 

PASYWA Stan na 

2003 2004 2005 2006 l 2007 

Rok 

e) Zaliczki otrzymane na dos ta" y 3 608 36! ,00 I I 192 565,36 13 228 939,59 14 305 055,73 373 684 732,53 

f) Zobowi ązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) 
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

l 189 131 669,29 l 258 51 5 955,35 936 903 538,16 910 644 302,94 696 149 255,93 
społecznych i innych świadczeń 

h) Z tytu ł u wynagrodzeń 404 879 287,28 358 532 185,57 354 048 265,62 350 004 342,02 364 783 48 1,77 

i) Inne 447 237 921 ,85 356 683 551,93 362517119,84 326 435 313,55 412 970 109,95 

W tym: zobowiązania 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wewnątrzzakładowe : 

- rozr. z tyl. rzecz. śr. trwał ych 
0,00 206 179 796,03 281 973 705,80 240 11 5 402,80 302 988 431 ,68 

i inwestycji 

3. Fundusze specjalne l 05 168 034,82 101 85 1 107,24 99 953 595,50 84 231 879,10 87 777 318,81 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 48 1 325 063,96 2 06 7 629 873,56 l 742 463 145, 13 l 052 752 603,52 537 374 877.80 

l. Ujemna · artość fi rmy 2 480 732 147,58 2 046 040 234,49 l 70 1 940 881 ,59 l 009 715 315,25 515 509 257 ,79 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 592 916,38 21 589 639,07 40 522 263,54 43 037 288,27 21 865 620,0 l 

- długoterminowe l 807,97 5 192 800,46 30 056 223,89 29 944 209,30 15 455 628,64 

- krótkoterminowe 591 108,41 16 396 838,61 10 466 039,65 13 093 078,97 6 409 99 1,37 

PASYWA razem 9 939 078 059,24 9 939 078 059,24 l o 828 942 608,23 10 866 920 489,05 10 214 337 086,03 

Zródło: bil ans badanego przedstębtorstwa gómtczego. 
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Ocena płynności finansowej jako kryterium podejmowania 
decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach górniczych 

Marian Turek 
Główny Instytut Górnictwa, Folitechnika Śląska 

Izabela Janek-Kowalska 
Folitechnika Śląska 

STRESZCZENIE: Problematyka zarządzania finansami przedsiębiorstw górniczych jest złożona . 

Jednym z jej elementów jest analiza płynności finansowej, która umożliwia uzyskanie informacji 
na temat zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. W niniejszym opraco
waniu poddaje się analizie płynność finansową wybranego przedsiębiorstwa górniczego w latach 
2003-2007. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wskazanie pewnych nieprawidłowości w za
kresie zarządzania finansami przedsięb iorstwa górniczego i wskazanie potencjalnych obszarów, 
w których można by podjąć decyzje zarządcze z wykorzystaniem zaproponowanych instrumentów 
zarządczych . 

SŁOWA KLUCZOWE: Płynność finansowa, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik środków pie
niężnych, wskaźnik płynności szybkiej, decyzje zarządcze, przedsiębiorstwo górnicze 

l. WPROW ADZENIE 

Zagadnienie finansowania działalności inwestycyjnej i produkcyjnej kopalń jest kwestią bardziej 
złożoną niż w przedsiębiorstwach wytwórczych. Wynika to ze specyfiki warunków, w jakich reali
zowany jest proces produkcyjny, a co za tym idzie ze sposobów i metod podejmowania decyzji . 
Działalność przedsiębiorstw górniczych jest niezmiernie kapitałochłonna oraz obarczona wyższym 
ryzykiem niż w przedsiębiorstwach, które prowadzą produkcję w warunkach powierzchniowych, 
a nawet z konieczności na otwartej przestrzeni. Stąd też wynika specyfika uwarunkowań w zakre
sie doskonalenia procesu zarządzania przeds ięb iorstwem górniczym, w tym również zarządzania 
finansami. Konieczność doskonalenia metod i procedur racjonalizujących modele finansowania 
działalności operacyjnej jest zatem bezdyskusyjna. Trzeba przy tym pamiętać, że tworzenie nowej 
struktury finansowania działalności operacyjnej nie jest działaniem jednorazowym, lecz dość skom
plikowanym procesem rozwojowym. Dlatego też w tworzonych strategiach przedsiębiorstw górni
czych zakłada się konieczność restrukturyzacji finansowej. Dla zapewnienia prawidłowości działań 

w tym zakresie konieczne jest: 
- przeprowadzenie diagnozy stanu aktualnego finansowania przedsiębiorstw górniczych przy wy

korzystaniu danych statystycznych obejmujących działalność operacyjną; 
- wykonanie analizy kosztu kapitału pochodzącego z poszczególnych źródeł wykorzystywanych 

w finansowaniu działalności operacyjnej; 
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identyfikacja i ocena źródeł ryzyka związanego z finansowaniem działalności przedsiębiorstw 
górniczych; 
weryfikacja zarządzania zapasami, należnościami oraz środkami pienięż!1ymi. 
Zespół powyższych działań może stanowić podstawę do zbudowania wielowariantowych mo

deli finansowania przedsiębiorstw górniczych. Wykorzystanie w finansowaniu konkretnych kapita
łów wiąże się z potrzebą ponoszenia kosztów, czy to w postaci odsetek czy dywidend w zależności 
od źródeł pozyskania kapitału. 

W niniejszym artykule odniesiono się do problemu wykorzystania oceny płynności finansowej 
w procesie podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. W świetle powyższego, pod
stawowym celem podjętych rozważań uczyniono wskazanie obszarów decyzyjnych, w których in
formacja o płynności może zostać wykorzystana. By tak sformułowany cel zrealizować rozważania 
otwarto kontekstem ogólnym, obejmującym proces informacyjno-decyzyjny w przedsiębiorstwie 
oraz rolę analizy wskaźnikowej w przebiegu tego procesu. Następnie tematykę zawężono i zapre
zentowano ewolucję i charakterystykę metod pomiaru pły nności finansowej. Określono również 
użyteczność tych metod w procesie podejmowania decyzji. Zidentyfikowano także wady i zalety 
scharakteryzowanych wskaźników pomiaru płynności. 

W drugiej części niniejszego opracowania dokonano pomiaru płynności finansowej w przed
siębiorstwach górniczych w latach 2003-2009 przy zastosowaniu przedstawionych metod kwanty
fikacji. Następnie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, określono obszary decyzyjne, 
w których informacja o płynności powinna zostać spożytkowana. Podjęto także próbę sformułowa

nia wytycznych ukierunkowanych na wykorzystanie oceny płynności finansowej jako kryterium 
podejmowania decyzj i zarządczych w przedsiębiorstwach górniczych. 

2. ANALIZAWSKAŹNIKOWA NA USŁUGACH DECYZJI ZARZĄDCZY CH 

Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces wymagający ciągłego podejmowania decyzj i, zarówno 
operacyjnych, jak i strategicznych. By decyzje te były racjonalne i efektywne niezbędny jest odpo
wiedni zasób informacji 1• Zatem systemy informacyjne przedsi ębiorstwa w sposób bezpośredni 
wpływają na jakość procesów decyzyjnych2

. Warunkują nie tylko skuteczność decyzji zarządczych, 
ale oddziałują także na poziom przychodów i kosztów, kształtując tym samym wynik fi nansowy 
i decydując o ostatecznej efektywności podjętych decyzji3

. Można zatem stwierdzić, iż dyspono
wanie zasobem informacji jest warunkiem koniecznym podejmowania decyzj i zarządczych, zaś ro
dzaj, zakres i jakość tej informacji to czynniki determinujące skuteczność i efektywność tych decy
zji (rys. 1). 

warunek 
koniecmy 

INFORMACJA DECYZJA n==> 
ocena wyników 

decyzji 

SKUTECZNOŚĆ 
l EFEKTYWNOŚĆ 

Rys. l. Informacja w procesie decyzyjnym. Źródło: opracowanie własne 
Figure l. Information in decision taking process. Source: own study 

1
Por. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przed
siębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 9. 
2
Zob. A. Szuścika: Rola wartości w systemie badań kondycji ekonomiczno-finansowej. Studia i Prace Wy
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 6, Zarządzanie wartością przed
siębiorstwa, Szczecin 2008, s. 127-138. 
3
Por. E. Siemińska: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2002, 

s. 46-54. 
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Jednym ze źródeł informacji wykorzystywanych w procesie decyzyjnym jest analiza wskaźni
kowa4. Dostarcza ona danych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa5 . Informacje te naj
częściej powstają w oparciu o wskaźniki: 

rentowności, 

płynności, 

zadłużenia, 

sprawności działania6 . 
Wymienione wskaźniki powstają na bazie sprawozdań finansowych. Pełnią funkcje kontrolne 

i ewaluacyjne, ale są także punktem wyjścia do podejmowania przyszłych decyzji zarządczych7 . 
Pozwalają bowiem ocenić odchylenia stanów aktualnych od wartości pożądanych, stanowiąc tym 
samym impuls decyzyjny zarówno dia działań operacyjnych jak i strategicznych. 

Analiza wskaźnikowa ma szczególne znaczenie w procesie podejmowania decyzji finansowych. 
Jest ona bowiem jednym z podstawowych instrumentów controllingu finansowego. Dzięki niej moż
liwym staje się między innymi: dążenie do uzyskania stabilności finansowej , poprawa wyników fi
nansowych, wybór strategii finansowej, czy optymalizacja procesów zarządzania aktywami 8

• Jed
nym z celów controllingu finansowego jest także "zapewnienie płynności finansowej rozumianej ja
ko zdolność do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym okresie"9

. Wartość decyzyjna tejże 
płynności zostanie poddana analizie i ocenie w dalszej częśc i rozważań. 

3. UŻYTECZNOŚĆ DECYZYJNA OCENY PŁ YNNOŚCI FINANSOWEJ 

Klasyczna analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa opiera się danych zawartych w bilansie. 
Wówczas do oceny płynności finansowej wykorzystuje się cztery podstawowe wskaźniki : płynno

ści bieżącej, płynności szybkiej , środków pieniężnych oraz płynności natychmiastowej . 
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania 

bieżących zobowiązań z wykorzystaniem aktywów bieżących . Formułę umożliwiającąjego kalku
lację podano poniżej ( 1). 

W=~ 
pb z 

b 

gdzie: Wrb- wskaźnik płynności bieżącej, Ab- aktywa bieżące 10 , Zb- zobowiązania bieżące11 . 

(l) 

4Szerzej: M. Smoleń: Sprawność ekonomiczno-finansowa w strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 
(W:] Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji, pod red. R. Borowieckiego 
i A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 39-53. 
5Patrz: M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych . PWN, Warszawa 
2004. s. 7. 
6Szerzej: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomi
cznej we Wrocławiu, Wrocław 200 l , s. 230 i dalsze. 
7Por. J . Machaczka: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele. strategia, diagnoza, PWN, Warsza

wa- Kraków 1998, s. 120-130. 
8Szerzej : M. Chmielowiec-Lewczuk: Controlling finansowy. [W:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa. 
Pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 2004, s. 292-322. 
9M. Sierpińska, B. Niedbała: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003, s. 357. 
10Przez aktywa bieżące rozumie się aktywa obrotowe skorygowane in minus o należności z tytułu dostaw i usług 
powyżej 12 miesięcy (od jednostek powiązanych i pozostałych). 
11 Zobowiązani a bieżące oblicza się następująco: rezerwy krótkoterminowe (na świadczenia emerytalne i po
dobne oraz pozostałe)+ zobowiązania krótkoterminowe- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wy
magalności powyżej 12 miesięcy+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe. 
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Optymalna wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna wynosić od 1,2 do 2,0. Wówczas 
aktywa bieżące przedsięb iorstwa pokrywają zobowiązania bieżące . Z uwagi na możliwe problemy 
związane z upłynnieniem tych aktywów zakładana norma jest ostrożnym założeniem, w którym 
aktywa bieżące o 20-100% przewyższają wartość zobowiązań bieżących. Wskaźnik przekraczają
cy górną granicę normy oznacza nadpłynność bieżącą i sugeruje niedostateczną rotację majątku 

obrotowego. Płynność jest wówczas zachowana, ale przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty jej 
nadmiernego utrzymywania, związane z uwięzieniem kapitałów w aktywach obrotowych (koszty 
~trz~mywa.nia zapasów, finanso":'an~a odbiorców) . 'Yart?ść poni.żej dolnej 1~ranicy to brak płynno
SCI breżąceJ 1 problemy z regulacją breżących zobowrązan przedsiębiOrstwa . 

Drugi z wymienionych wskaźników to wskaźnik płynności szybkiej (qiuck ratio), który określa 
stop ień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności . Innymi sło
wy, mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty zadłużenia bieżącego. By wskaźnik ten obli
czyć aktywa bieżące w liczniku wskaźnika płynności bieżącej koryguje się o najmniej płynne zapa
sy oraz rozliczenia międzyokresowe czynne (2). 

(2) 

gdzie: wpsz- wskaźnik płynności szybkiej, Ah- aktywa bieżące, zb- zobowiązania bieżące, RMCZ

-rozliczenia międzyokresowe czynne, Z- zapasy. 

Optymalna wartość wskaźnika wynosi l , co oznacza, że zobowiązania bieżące znajdują pełne 

pokrycie w najbardziej płynnych aktywach przedsiębiorstwa, czyli w należnościach i inwestycjach 
krótkoterminowych. Wartość wskaźnika poniżej l oznacza brak szybkiej płynności, czyli problemy 
z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań. Zaś powyżej nadpłynność , sugerującą nad
mierny poziom należności i inwestycji krótkoterminowych 13

. 

Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik środków pieniężnych (cash ratio) (3). 

(3) 

gdzie: W,r- wskaźnik środków pieniężnych, Zb- zobowiązania bieżące, Ik- inwestycje krótkoter

minowe. 

Wskaźnik uwzględnia jedynie najbardziej płynne aktywa przedsiębiorstwa, w postaci ·należno
ści krótkoterminowych, które nie są aktualnie związane w procesie operacyjnym. Zaś jego wartość 
informuje o stopniu pokrycia zobowiązań bieżących z tychże aktywów 14

• 

Uzupełnieniem scharakteryzowanych powyżej miar jest wskaźnik natychmiastowej płynności 
finansowej (treasury ratio), który określa zdolność przedsiębiorstwa do natychmiastowego uregu
lowania najbardziej wymagalnych bieżących zobowiązań z najbardziej płynnych środków pienięż
nych i innych aktywów pieniężnych . Sposób kalkulacji wskaźnika przedstawiono poniżej. 

12
Zob. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007, s. 68-71. 

13
Por. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Pod red. Cz. Skowronka, Wydawnictwo Uniwersy

tetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 232-233. 
14

Por. W. Dębski: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warsza
wa 2005, s. 78-82. 

118 



(4) 

gdzie: wpn- wskaźnik natychmiastowej płynności, zb3-m- zobowiązania bieżące o okresie zapadal

ności do 3 miesięcy, ŚP- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne które można upłynnić do 3 mie

sięcy. 

W praktyce nie wypracowano norm dla tego wskaźnika, więc przedsiębiorstwo powinno moni
torować jego wartość w czasie oraz dostosowywać ją do warunków otoczenia i koniunktury go
spodarczej15. Oznacza to konieczność ciągłego monitorowania najbardziej wymagalnych zobowią
zań bieżących, by można było je regulować w wykorzystaniem środków pieniężnych i ich suroga
tów. 

Przedstawione powyżej miary płynności finansowej, a w szczególności ich poziomy optymalne 
są przedmiotem wielu krytycznych uwag. Zarzuca się im, iż odzwierciedlają przeszłą sytuację 
w zakresie płynności finansowej, a przyjęte normy mają charakter arbitralny i nieweryfikowalny. 
Ponadto stwierdza się, iż oddają stan płynności tylko z jednego dnia- dnia sporządzenia sprawoz
dania finansowego 16. Wreszcie zauważa się, iż z uwagi na stosowanie różnych zasad wyceny bi
lansowej wartości wskaźników w różnych przedsiębiorstwach są nieporównywalne. Dlatego obec
nie oprócz przedstawionych wskaźników postuluje się konieczność dokonywania dynamicznej oce
ny płynności finansowej bazującej na rachunku przepływów pieniężnych . Niemniej jednak także 
i ten pomiar nie jest pozbawiony wad. Zasadniczo nie niweluje on podstawowej wady statycznych 
mierników płynności, ponieważ także bazuje na danych historycznych, wynikających ze sprawoz
dań finansowych. Pozwala natomiast na wykorzystanie w pomiarze płynności środków pienięż
nych z działalności operacyjnej, które obiektywizują pomiar i czynią go bardziej użytecznym na 
potrzeby strategicznych decyzji przedsiębiorstwa 17

. 

Pomijając wspomniane mankamenty i mając na uwadze, iż nie istnieje pomiar pozbawiony wad, 
można stwierdzić, iż przedstawione wskaźniki płynności finansowej mogą sygnalizować dwa stany: 
l. pożądany (w graniach norm, dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa), implikujący konty

nuację dotychczasowych decyzji zarządczych; 
2. niepożądany (poza granicami norm, odbiegający od sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa), sygna

lizujący potrzebę dokonania zmian18 w dotychczasowych decyzjach zarządczych. 
Przy czym należy podkreślić, iż stan niepożądany oznacza w tym przypadku brak płynności fi

nansowej lub nadpłynnośe 9 • 

15Zob. M. Sierpińska, T. Jachna: Metody podejmowania decyzji finansowych . Analiza przykładów i przypad
ków. PWN, Warszawa 2007, s. 80-88. 
16Szerzej: B. Włoszczowski: Dyskusyjne problemy interpretacji wskaźników finansowych. Studia i Prace Wy
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 5: Budżetowanie działalności jed
nostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Szczecin 2008, s. 437-445. Zob. też: B. Włoszczowski: O kompary
styce finansowej. [W:] Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Pod red. W. Caputy i D. Szwaj
cy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 259-269. 
17Szerzej: T. Dudycz: Wykorzystanie podejścia dynamicznego do pomiaru płynności finansowej. Studia i Pra
ce Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 7: Zarządzanie przedsię
biorstwem. Szczecin 2008, s. 455-460. 
18Szerzej: E. Wysłocka: Potrzeba zmian w przedsiębiorstwie a ocena jego wyników finansowych. [W:] Do
skonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Pod red. R. Borowieckiego i A. Ja
ki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 127-137, 
19Por. E.F. Brigham, J.F. Huston: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005, s. 108-109. 
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Nieprawidłowe wartości wskaźników płynności finansowej sugerują konieczność podjęcia dzia-
łań zaradczych w dwóch podstawowych obszarach decyzyjnych, odnoszących się do: 

zarządzania zobowiązaniami biezącymi; 

zarządzania aktywami biezącymi (zapasami, naleznościami krótkoterminowymi, inwestycjami 
krótkoterminowymi i środkami pienięznymi). 
Zakres mozliwych działań oraz dostępne w tym zakresie instrumentarium ujęto w tabeli l. 

Tabela l. W__y_brane działania oraz instrumen!Y_ o z1 !!.Y_wama na ptynnosc mansową_]J_rze stę torstwa "fi 

Obszar Działania Instrumentarium zarządcze 

Zarządzanie Określenie struktury rodzajowej i terminowej 
Redefiniowanie strategii 

finansowania 
zobowiązaniami zobowiązań bieżących 

Monitoring zobowiązań 
krótkoterminowymi Kalkulacja kosztu zobowiązań b ieżących 

bieżących 

Określenie poziomu zapasów prawidłowych 
Wykorzystanie metody ABC 
Określenie ekonomicznej 

Zarządzanie i nieprawidłowych 
partii dostaw (EUQ) 

zapasami Oszacowanie kosztów utrzymania 
Wdrożenie systemu dostaw 

i zamawiania zapasów 
just-in-time 

Wykorzystanie factoringu 

Określenie struktury rodzajowej i terminowej 
Monitorowanie poziomu 

Zarządzanie należności 

należnościami 
należności krótkoterminowych 

Zabezpieczenie 
Oszacowanie cyklu inkasa należności 

i ubezpieczenie należności 
Windykacja należności 

Oszacowanie rentowności inwestycji 
Wykorzystanie modeli 

Zarządzanie 
krótkoterminowych 

Millera-Orra, S ton e' a, 
inwestycjami 

Wybór kierunków inwestycji 
Baumolla-AIIaisa-Tobina 

krótkoterminowych 
krótkoterminowym 

Analiza punktu krytycznego gotówki 
Sporządzanic preliminarzy 

Planowanie przepływów gotówkowych 
gotówkowych 

., 
Zrodło: opracowame własne na podstawte: M. Sterpmska, D. Wędzki: Zarządzame płynnosetą 
finansową w przedsiębiorstwie . PWN, Warszawa 2007. 

Przedstawione w tabeli l przykładowe działania i instrumenty mają za zadanie skorygować pod
stawowe składniki wskaźników płynności w takim kierunku, by została ona przywrócona, a ewen
tualna nadpłynność zredukowana. Dobór i wykorzystanie instrumentów zalezą od specyfiki i stra
tegii działania przeds i ęb iorstwa. Zaś same wskaźniki stanowią impuls do pojęcia decyzj i zarząd
czych oraz orientująje w konkretnym obszarze decyzyjnym. 

4. OCENA PŁ YNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM 
W LATACH 2003-2007 

W niniejszej części dokonano oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa górniczego ze wska
zaniem jej uzyteczności decyzyjnej oraz sformułowaniem wytycznych odnośnie działań zarząd
czych ukierunkowanych na kształtowanie płynności w poządanym kierunku. Ocena obejmuje lata 
2003-2007 i została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki przedstawione w teoretycznej części 
artykułu. 

I tak, wskaźniki płynności biezącej dla badanego przedsiębiorstwa górniczego przedstawiono 
w tabeli 2. 
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Wskaźnik 0,62 0,55 0,50 0,40 0,46 

Zródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego. 

W całym badanym okresie bieżąca płynność fi nansowa kształtuje się znacznie poniżej dolnej 
wartości normy i do 2006 roku wykazuje systematyczną tendencj ę spadkową. Nieznaczna poprawa 
wskaźnika następuje dopiero w 2007 roku. Przedsiębiorstwo w analizowanym okresie nie posiada 
zatem zdolności do regulowania bieżących zobowiązań z aktywów bieżących , w świetle przyjętych 
norm. Nawet jeśli uwzględnić specyfikę branży, niepokojące jest systematyczne zmniejszania zdol
ności do pokrywania zobowiązań bieżących w czasie. W roku 2006 jest ono najniższe w badanym 
okresie i pozwala jedynie na uregulowanie 401/ó zobowiązań bieżących z aktywów bieżących . 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w krajowych i zagranicznych analizach branżowych war
tość wskaźnika płynności bieżącej dla górnictwa wynosi około 1,520

. W świetle powyższego moż
na stwierdzić, iż płynność bieżąca badanego przedsiębiorstwa jest znacznie niższa od średniej bran
żowej . Niemniej jednak można zauważyć, iż podana wartość odnosi się do całokształtu działalno

ści górniczej, a nie tylko górnictwa węgla kamiennego, w którym wartość wskaźników płynności 

b ieżącej jest zazwyczaj niższa od podanej . 
Tak niska wartość wskaźnika wynika ze stosunkowo niskiego udzi ału aktywów b ieżących 

w majątku przedsiębiorstwa oraz wysokiego udziału zobowiązań bieżących w źródłach finansowa
nia (tab. 3). 

T b l 3 Ud . ł k ' b. a e a zm a tywow leżącyc h ak w tywac h 'ł o go em 1 zo b 'b" ow1ązan 1eżącyc h wpasywac h 'ł ogo em 
Pozycja 2003 2004 2005 2006 2007 

Aktywa bieżące 23,58l7'o 19,98~v 16,02% 14,13% 18.90% 

Zobowiązania bieżące 38,02% 36,01 o/o 31,85% 35,15% 40,68% 
-Zródło: opracowame własne na podstawie sprawozdań fmansowych badanego przedsiębiorstwa górmczego. 

Wskaźniki płynności szybkiej dla badanego przedsiębiorstwa górniczego przedstawiono w ta
beli 4 . 

Tabela 4. Wskaźniki 
Lata 2006 2007 

Wskaźnik 0.45 0,40 0,30 0,21 0,29 

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego. 

Wskaźniki płynności szybkiej kształtują s i ę podobnie j ak wskaźniki płynności bieżącej -zna
cznie odbiegają od przyj ętej normy ogólnej i wykazują tendencj ę spadkową. Warto nadmienić , iż 

średnia dla górnictwa wynosi około 0,921
, a zatem badane przeds iębiorstwo nie spełnia i tej nieco 

obniżonej wartości branżowej (skalkulowanej jednakże dla całej branży górniczej, a nie tylko gór
nictwa węgla kamiennego). W badanym okresie z najbardziej płynnych aktywów badane przedsię

biorstwo jest w stanie uregulować jedynie od 21 o/o (2006) do 45% (2003) zobowiązań bieżących. 

Na niekorzyść przedsiębiorstwa świadczy także systematyczna tendencja spadkowa tych wskaźni
ków, która dowodzi stopniowego pogarszania się sytuacji w zakresie płynności szybkiej. 

20Por. E.F. Brigham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania ... , op. cit., s. 13l oraz B. Pomykalska, P. Pomykal
ski: Analiza ... , op. cit., s. 75. 
21 Ibidem, s. 75. 
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Jako uzupełnienie powyższych relacji w tabeli 5 przedstawiono udział zapasów i rozliczeń mię

dzyokresowych czynnych, korygujących aktywa bieżące w płynności szybkiej, w aktywach ogó
łem. W tabeli 5 przedstawiono także udział należności krótkoterminowych w sumie bilansowej. 

b d r Ta ela 5. U zia zapasów i roz 1czeń mię d k zyo resowyc h czynny c h k w a tywac h 'ł ogo em 

Pozycja 2003 2004 2005 2006 2007 

Zapasy 3,67C:o 2,65% 3,68% 3,71% 3,18% 

RMcz 2,90% 2,97% 2,76C:ó 3,19% 3,81 s;, 

Należności 
12,25% 8,05',;, 7,27% 5,90% 6,14% 

krótkoterminowe 
' Zrodło: opracowanie własne na podstawie sprawozdun finansowych badanego przedsiębiOrstwa gomiczego. 

Ustabilizowany poziom zapasów oraz nieznaczna tendencja wzrostowa w rozliczeniach między
okresowych czynnych sprawiły, iż wskaźniki płynności szybkiej kształtowały się w sposób zbliżo
ny do wskaźników płynności bieżącej. Niski i stabilny poziom zapasów sugeruje, iż przedsiębior
stwo nie ma problemów ze zbytem oraz posiada wypracowaną strategię zarządzania zapasami. Sto
sunkowo niewielki udzi ał należności krótkoterminowych w sumie bilansowej świadczy o dość re
strykcyjnej polityce kredytowej względem odbiorców. 

Wartości trzeciego z kalkulowanych wskaźników, odnoszącego się do zakresu pokrycia zobo
wiązań bieżących z najbardziej płynnych aktywów obrotowych, zaprezentowano w tabeli 6. 

Lata 2007 

Wskaźnik 12,5% 17,52% 7,2SC:o 3,78 % 14,19% 

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego . 

Zawarte w tabeli 6 wskaźniki cechuje duża zmienność w czasie od 3,78% w 2006 roku do 
17,25% w roku 2004, co świadczy o tym, iż zdolność do regulowania bieżących zobowiązań z in
westycj i krótkoterminowych podlega silnym wahaniom. Zmiany udzi ału tych inwestycj i w akty
wach przedsiębiorstwa w badanym okresie przedstawiono w tabeli 7. 

T b l 7 Ud . ł. .. k 'k a e a ZIU InWestyCJI rot otermmowyc h k w a tywac h 'l ogo em w a tac h 2003 2007 -
Pozycja 2003 2004 2005 2006 2007 

Inwestycje 
4,75% 6,31% 2,31 Só 1,33% 5,77% 

krótkoterminowe 

Zrodło: opracowanie własne na podstawie sprawozdun finansowych badanego przedsiębiorstwa gomiczcgo. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 7 poziom inwestycji krótkoterminowych w przedsię
biorstwie podlegał gwałtownym wahaniom (od l do ponad 6%), co może świadczyć o braku stra
tegii zarządzania inwestycjami krótkoterminowymi. Warto zaznaczyć , iż inwestycje krótkotermi
nowe obejmują w badanym przedsiębiorstwie przede wszystkim: udziały i akcje w niepowiązanych 
jednostkach, środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz inne środki pieniężne. Wszystkie z wy
mienionych składników cechuje znaczne zróżnicowanie wartościowe i udziałowe w badanym 
okresie. 

Ostatnim z kalkulowanych wskaźników jest wskaźnik płynności natychmiastowej, informujący 
o zdolności przedsiębiorstwa do natychmiastowego uregulowania najbardziej wymagalnych zobo
wiązań bieżących22 . Wartości tego wskaźnika ujęto w tabeli 8. 

22
Z uwagi na brak informacji na temat zobowiązań wymaganych do spłaty w okresie 3 miesięcy, w mianowni

ku wskaźnika uwzględniono zobowi ązania krótkoterminowe skorygowane o zobowiązania wymagane w okre
sie dłuższym niż 12 miesięcy. 
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Tabela 8. Wskaźniki 

Lata 

Wskaźnik 3,18% 4,50':0 9,04% 6,91% 1,63% 

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego. 

Wskaźniki natychmiastowej płynności także podlegają silnym zmianom w czasie, odzwiercie
dlającym zróżnicowanie poziomu środków pieniężnych w badanym okresie. Fotwierdza to twier
dzenie o nieustabilizowanej sytuacji w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi. Najwyższe po
krycie najbardziej wymagalnych zobowiązań bieżących charakteryzowało rok 2006 i wynosiło 
6,71 %, zaś najniższe odnotowano w 2007 roku i wynosiło ono 1,63%. 

WNIOSKI 

W świetle wyników przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż badane przedsiębiorstwo nie 
posiada płynności bieżącej i szybkiej. Zaś poziom środków pieniężnych oraz płynności natychmia
stowej jest nieustabilizowany i niski. Takie wyniki sugerują konieczność zbadania przyczyn odchy
leń wskaźników od norm oraz konieczność podjęcia decyzji zarządczych ukierunkowanych na po
prawę sytuacji w zakresie płynności finansowej. Poniżej przedstawiono kilka propozycji odnoszą
cych się do zmian w zarządzaniu aktywami obrotowymi i zobowiązaniam i bieżącymi. 

W zakresie zarządzania aktywami obrotowymi najistotniejszym problemem jest wysoka zmien
ność inwestycji krótkoterminowych, w tym także środków pieniężnych. Należałoby zatem dokonać 
rewizji polityki zarządzania środkami pieniężnym i ustalić szczegółowe przyczyny i okoliczności 
zmiennych stanów tych środków. Jeżeli niestałość i nieregularność w tym zakresie wynika z braku 
racjonalności gospodarowania to konieczne jest ustalenie i wdrożenie wytycznych odnośnie zarzą
dzania środkami pieniężnymi. Fostuluje się w tym zakresie: 
- zidentyfikowanie potrzeb gotówkowych w oparciu o historyczne poziomy wpływów i wydat

ków gotówkowych; 
- określenie optymalnego stanu gotówki w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomnianych 

modeli Millera-Ona, Stone'a czy Baumolla-Allaisa-Tobina lub metody Monte Carlo23
; 

- ustalenie minimalnych i maksymalnych limitów środków pieniężnych; 
- tworzenie preliminarzy gotówkowych; 
- inwestowanie nadwyżek środków pieniężnych oraz uzupełnianie niedoborów środków pienięż-

nych w zależności od bieżących potrzeb w tym zakresie. 
Wskazane działania pozwoliłyby na stabilizację płynności natychmiastowej i środków pienięż

nych. Ponadto umożliwiłyby racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi ukierunkowane za
równo na zagwarantowanie bezpieczeństwa płatniczego, jak i minimalizację kosztów związanych 
z utrzymaniem gotówki24

. 

W przypadku zapasów i należności krótkoterminowych uznać należy, że ich poziom jest sto
sunkowo niski i ustabilizowany. Świadczy to o braku problemów ze zbytem oraz ściąganiem na
leżności krótkoterminowych. Dowodzi również konsekwentnej i restrykcyj nej polityki w zakresie 
zarządzania należnościami i zapasami. 

Problemem badanego przedsiębiorstwa jest także wysoki poziom zobowiązań krótkotermino
wych, który naraża przedsiębiorstwo na ryzyko utraty płynności finansowej, a tym samym zdolno
ści do regulowania tychże zobowiązań. Warto także nadmienić, iż badane przedsiębiorstwo boryka 

23Szerzej: R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy . PWN. Warszawa 2001, s. 390-395. 
24Por. G. Nawacki: Koszty nie odstraszają. Puls Biznesu, 12.04.2006. 
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się z problemem niedokapitalizowania, co także niekorzystnie wpływa na obecną i przeszłą struk
turę kapitałową. Dlatego w tym zakresie warto: 

ocenić poziom zobowiązań krótkoterminowych z uwzględnieniem ich rodzaju oraz terminu wy
magalności; 

zbadać strukturę zobowiązat'i. krótkoterminowych z uwzględnieniem ich rodzaju oraz terminu 
wymagalności; 

oszacować koszty związanie z zaciąganiem zobowiązań bieżących; 
- podjąć decyzje o redukcji najbardziej kosztownych krótkoterminowych źródeł finansowania; 

monitorować spłatę zobowiązań bieżących w celu zapewnienia terminowości ich regulowania. 
Zgodnie z powyższym analiza płynności finansowej w przedsiębiorstwach górniczych umożli

wiła uzyskanie informacji na temat zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowią
zań. Zaś nieprawidłowości w tym zakresie umożliwiły wskazanie potencjalnych obszarów, w któ
rych można by podjąć decyzje zarządcze z wykorzystaniem wspomnianych instrumentów zarzą
dzania finansami. 
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The Financial Fluency Evaluation. 
Problems o f Finance Management 
in Mining Enterprises 

Problemsof financemanagement in mining enterprises are complex. One of i ts base elements is 
a question of financial fluency. In the artide the problem of fluency is given to analyze. There are 
presented its main ratios such as: current ratio, quick ratio and cash ratio. Subsequently there is in
dicated i ts managerial va!ue. In the empirical part of the artide there is calculated a fluency of 
a mining company. On the base of it there are given some recommendations for chosen company. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono problemy związane z ewidencją i prezentacją kosz
tów w odpowiednich układach ewidencyjnych wspomagających proces zarządzania zakładem gór
niczym. Z uwagi na fakt, że podstawowym ogniwem produkcyjnym w kopalni jest eksploatacja 
ściany w wydzielonej parceli, przedstawiono ją jako projekt, który wymusza odpowiednie procesy 
rozliczania kosztów i wpływa na efektywność eksploatacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, zarządzanie kosztami, efektywność w projektach 

WSTĘP 

Zarządzanie kosztami w górnictwie stanowi istotną determinantę kreowania wyników fi nansowych 
przedsiębiorstw, jak również kreowania wartośc i dla właściciel i w dłuższym horyzoncie czasu. Gór
nicze koncerny wydobywcze na świecie wyróżniają w swoich strategiach problem zarządzania kosz
tami operacyjnymi i traktują go jako istotny czynnik wzrostu wartości obok procesów odtwarzania 
bazy surowcowej poprzez eksploracje, jak również fuzje i przejęcia. 

Dla zwiększenia efektywności zarządzania kosztami można potraktować działalność górniczą 
jako realizację projektu, co pociąga za sobą implementację rozwiązań ewidencjonowania, rozlicza
nia i \\• ·pomagania procesu decyzyjnego, które są charakterystyczne dla podejścia projektowego. 

W działalności górniczej można identyfikować projekty w podej ściu strukturalnym, zdetermino
wanym zastosowanymi technologiami i technikami wydobywczymi. 

W referacie za przykład praktyczny posłużył zakład górniczy prowadzący eksploatację metodą 
podziemną, gdzie wyróżniono podstawowe ogniwa produkcyjne utożsamiane ze ścianami wydobyw
czymi. Z kolei możliwości eksploatacji w ścianach wynikają z przygotowania parceli eksploata
cyjnej stanowiącej część obszaru górniczego. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, celem referatu jest potwierdzenie zasadności stwierdze
nia, że zarządzanie efektywnością zakładu górniczego opiera się na właściwym grupowaniu i rozli
czaniu kosztów według przyjętego układu strukturalnego opartego na realizacji określonych pro
jektów. 
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l. DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA JAKO PROJEKT GÓRNICZO-GEOLOGICZNY 

Projekt górniczo-geologiczny jest określany w literaturze najczęściej, jako działalność realizowana 
w górnictwie oznaczająca poszukiwanie, udostępnienie, wydobycie, przeróbkę kopaliny oraz sprze
daż wzbogaconego produktu handlowego'. 

Realizacja projektu górniczo-geologicznego jest związana ze złożem kopaliny, której eksploata
cja jest przedmiotem działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Pojęcie złoża według 
Prawa geologiczno-górniczego jest identyfikowane jako nagromadzenie minerału, czy też skały uży
tecznej, których eksploatacja może przynieść korzyści gospodarcze2

. Do specyficznych cech złoża 
zalicza się: 
- unikatowaść (rzadkość i niepowtarzalność występowania zarówno pod względem warunków geo

logicznych, jak również lokalizacji); 
- nieodnawialność; 

- niepewność co do budowy zasobów i charakterystyki geologicznej. 
Tym samym zasadność istnienia i realizacji projektu geologiczno-górniczego jest związana z po

siadaniem złoża oraz uzyskaniem odpowiednich koncesji i pozwoleń na jego wydobycie. Realiza
cja wspomnianego projektu jest specyficzna w stosunku do innych branż, zarówno pod względem 
technicznym, technologicznym jak i finansowym i dotyczy w szczególności: 
- długiego okresu przedprodukcyjnego, obejmującego poszukiwanie, ocenę i udostępnienie złoża; 
- długiego okresu produkcyjnego (eksploatacyjnego); 
- zróżnicowanych warunków górniczo-geologicznych, gdzie prowadzona jest eksploatacja, a wy-

nikających z niepewności; 
- dużej kapitałochłonności procesów; 
- wysokiego kosztu kapitałów potencjalnie finansujących projekt z uwagi na długie okresy przed-

jak i produkcyjne, a tym samym stosunkowo długie okresy zwrotu nakładów dla inwestorów; 
- nieelastyczności produkcji wynikających z braku podjęcia działalności alternatywnej, czy też 

wysokiego ryzyka operacyjnego obejmującego wysokie koszty stałe działalności; 
- nieprzewidywalności cen na rynkach surowców mineralnych wykazujących -co prawda pewną 

cykliczność zachowań, ale determinujących opłacalność eksploatacji. 
Długie okresy inwestycyjne oraz produkcyjne są niekorzystne z punktu widzenia czynnika cza

su, który wpływa na wielkości finansowe (przepływy finansowe) generowane przez projekt. Tym 
samym opłacalność projektu górniczo-geologicznego musi uwzględniać przepływy generowane, na 
każdym etapie realizacji projektu rozpatrywanego w całym cyklu swojego istnienia. 

Z uwagi na przedstawione zależności istotnym jest ujęcie kosztów działalności geologiczno-gór
niczej i zarządzanie nimi w poszczególnych fazach cyklu życia projektu górniczego. Jak pokazuje 
praktyka sama ewidencja kosztów jest ważnym problemem tylko rachunkowości branży wydobyw
czej. Brak jednolitych standardów powoduje, że światowe koncerny górnicze stosują różne prakty
ki księgowe, co utrudnia porównywalność kosztów, a tym samym ocenę efektywności działania. 

Wskazane problemy dotyczą ewidencji kosztów według zidentyfikowanych centrów utożsamia
nych z określonym złożem, czy też krajem lub nawet całym kontynentem. Ponadto kwestią sporną 
pozostaje odpisanie wydatków w koszty w okresie ich poniesienia, czy też zatrzymanie ich w cza
sie popr~ez aktywowanie, a następnie rozliczenie poprzez stopniową amortyzację. 

1
Uberman R.: Wpływ rekultywacji gruntu na wartość złoża (przedsiębiorstwa górniczego). Gospodarka Surow

cami Mineralnymi, Tom 22, Zeszyt Specjalny 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006. 
2
Lisowski A.: Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż . Wyd. GiG, Wyd. PWN, 

Katowice- Warszawa 2001, str 49. 
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Realizacja prac górniczo-geologicznych składa się najczęściej z kilku faz, które dotyczą kolejno3
: 

l. eksploracji i rozpoznania złoża kopaliny, 
2. oceny złoża, 
3. budowy kopalni, 
4. produkcji górniczej, 
5. likwidacji i rekultywacji terenu. 

Eksploracja i rozpoznanie złoża kopaliny jest obciążone największym ryzykiem niepowodze
nia, ale jednocześnie stanowi najmniej kapitałochłonny etap w stosunku do pozostałych faz proce
su górniczo-geologicznego. Obejmuje ona najczęściej: 
- analizę geologicznych danych historycznych, uzyskanych w ramach wcześniejszych badań wy-

konywanych przez firmy górnicze i geologiczne; 
- analizy topograficzne, geologiczne, geochemiczne i geofizyczne; 
- wiercenia poszukiwawcze; 
- próbkowanie. 

Prace eksploracyjne są wykonywane po uzyskaniu odpowiednich praw i koncesji (choć nie za
wsze jest to czynnik determinujący) i koncentrują się na obszarach o największej mineralizacj i zło
żowej. 

Kolejnym etapem prac górniczo-geologicznych jest ocena złoża, przy czym do tej fazy docho
dzi około 5% ilości projektów realizowanych w fazie eksploracji4

. Szczegółowe analizy mają ziden
tyfikować poszczególne parametry charakteryzujące złoże. Obejmują one wiercenia, wykonanie 
wyrobisk podziemnych lub odkrywkowych na małą skalę, przeprowadzenie prób przeróbki kopali
ny oraz badania rynkowe i analizy finansowe pod kątem wymagań transportowych i infrastruktu
ralnych. W ramach oceny złoża prowadzone prace koncentrują się na stwierdzeniu technicznej wy
konalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów kopaliny, determinujących poniesienie 
nakładów na przygotowanie i udostępnienie złoża w celu prowadzenia eksploatacji. Jednocześnie, 
etap oceny kończy się w momencie zidentyfikowania złoża kopaliny, prowadzącego do podjęcia de
cyzji o budowie kopalni . 

. Budowa kopalni należy do najbardziej kapitałochłonnych etapów procesu geologiczno-górni
czego i ma na celu udostępnienie złoża w celu prowadzenia eksploatacji na skalę przemysłową. 

W tym etapie drążone są szyby oraz podziemne wyrobiska poziome, ustalane są i wykonywane dro
gi oraz środki transportu dla wydobywanej kopaliny, budowanajest infrastruktura napowierzchnio
wa. W przypadku kopalni odkrywkowej zdejmowany jest nadkład zalegający nad złożem kopaliny. 
Faza budowy kopani wymaga od inwestora uzyskania wielu pozwoleń, co niejednokrotnie wydłuża 
proces. 

Po zakończeniu budowy kopalni i przygotowania złoża do eksploatacji rozpoczyna się produk
cja górnicza, w ramach której otrzymywany jest surowiec mineralny posiadający odpowiednie ce
chy produktu handlowego . Faza eksploatacji ma charakter długookresowy i może trwać wiele lat 
(w zależności od złoża, posiadanych zasobów oraz wykorzystywanych technik i technologii eks
ploatacji). W tym czasie mogą następować zmiany w oszacowaniu zasobów oraz założeń technicz
no-ekonomicznych dla projektu geologiczno-górniczego. Długi okres funkcjonowania zakładu gór
niczego może prowadzić do zmian zakresu i skali produkcji w stosunku do pierwotnie zakładanej. 

Ostatnim etapem w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego jest zamknięcie kopalni i re
kultywacja terenu, w obrębie którego prowadzona była eksploatacja. Powody zamknięcia kopalni, 
mogą być nie tylko związane z wyczerpaniem złoża, ale również mogą wynikać z ograniczonego 

3Financial Reporting in the Mining Industry, Intemalional Financial Reporting Standards. Raport PriceWatcrhou
seCoopers 2007. 
4Wirth H.: Cykl życia projektów górniczo-geologicznych i metody jego wyceny. Gospodarka Surowcami Mi
neralnymi, Tom 22. Zeszyt Specjalny 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006. 
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popytu rynkowego na dany surowiec mineralny, czy też z wysokiej kosztachłonności procesów gór
niczych stanowiącej o nierentownym funkcjonowaniu. 

2. ISTOTNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO 

Jak pokazują praktyki stosowane przez największe światowe przedsiębiorstwa górnicze, sposób 
wyceny projektów geologiczno-górniczych może być oparty na kosztach historycznych lub na war
tości rynkowej. Przyjęcie określonego sposobu wyceny projektów bazującego na podejściu kosz
towym determinuje identyfikowanie kosztów na określonych obiektach kalkulacyjnych. Koszty te 
są następnie ujęte jako koszty danego okresu lub też mogą być kapitalizowane stając się kosztami 
w okresach przyszłych. W konsekwencji dla kosztów zatrzymanych w czasie i wykazywanych 
w aktywach trwałych w postaci rzeczowych aktywów lub wartości niematerialnych prawnych na
leży przyjąć odpowiednie metody amortyzacji celem ich rozliczenia na wynik finansowy. 

Rozwiązania wskazanych problemów próżno szukać w Międzynarodowych Standardach Rachun
kowości (MSR), czy też Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) . Wprawdzie Rada Międzynarodo
wych Standardów Rachunkowoc~ci (!ASB) wprowadziła MSSF 6 "Poszukiwanie i ocena złóż surow
ców mineralnych",jednak dotyczy on tylko zasad wyceny i sprawozdawczości finansowej związa
nej z poszukiwaniem i oceną zasobów kopalin. Tym samym standard ten nie obejmuje innych prac· 
poza etapami eksploracji i oceny złóż. 

Przedsiębiorstwa górnicze najczęściej w swoich praktykach rachunkowości odwołują się do dwóch 
standardów MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" oraz MSR 38 "Wartości niematerialne". Nakłady 
na poszukiwanie i ocenę złóż zostały przy tym wyłączone z zakresu wykazanych regulacji. Dodat
kowo zastosowanie w górnictwie znalazły również MSR 36 "Utrata wartości aktywów" i MSR 37 
"Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe". 

Opracowania grup konsultingowych, takich jak KPMG czy też Deloitte ujawniają dużą różno
rodność stosowanych rozwiązań rachunkowości, przy czym różnice te można identyfikować nie tyl
ko pomiędzy poszczególnymi państwami , ale również pomiędzy firmami działającymi w warun
kach obowiązującego prawa w określonych krajach. Możliwość stosowania różnorodnych metod 
i wariantów utrudnia analizę i porównanie stosowanych praktyk, jak również ocenę przedsiębiorstw 
górniczych. , 

Należy zaznaczyć, że różnice odnoszą s ię nie tylko do ujmowania kosztów i w konsekwencji 
ich rozliczania w czasie, ale również dotyczą odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, uj
mowania i uznawania przychodów, tworzenia rezerw na rekultywację miej sc poeksploatacyjnych, 
oraz księgowego odzwierciedlenia polityki wykorzystania zabezpieczających instrumentów pochod
nych, stanowiącej o zakresie umów podziału ryzyka wydobycia i przetwarzania kopalin. 

3. UJĘCIE KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH ET AP ACH 
CYKLU ŻYCIA PROJEKTU GEOLOGICZNO-GÓRNICZEGO 

Rachunkowe ujęcie kosztów w fazach eksploracji i oceny złoża ma szczególne znaczenie w spół
kach górniczych typu junior min es, które zajmują się poszukiwaniem 1 rozpoznaniem złóż, jedno
cześnie nie prowadząc produkcji górniczej. 

W świetle uregulowań międzynarodowych, rachunkowość kosztów poszukiwań i oceny złóż pod
lega rozwiązaniom charakterystycznym dla MSSF6. Został on wprowadzony od l stycznia 2006 ro
ku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASB. Istota wprowadzenia MSSF 6 
ma na celu umożliwienie dostosowania się jednostek sektora do nowego standardu sprawozdaw
czości bez konieczności zmian w ramach dotychczas stosowanych praktyk księgowych. Jednocze
śnie MSSF 6 pozwala- jednostkom gospodarczym ponoszącym koszty na poszukiwanie i dokona
nie oceny złóż- na niestosowanie niektórych wymogów wynikających z pozostałych MSSF. 
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Przedsiębiorstwa górnicze stosują mieszane ujęcie kosztów polegające na odpisywaniu w kosz
ty okresu wszystkich wydatków ponoszonych na etapie poszukiwania złoża kopaliny. W przypad
ku, gdy projekt przechodzi pomyślnie do następnej fazy, tj . oceny od tego momentu wszystkie wy
datki są kapitalizowane i odraczane w czasie. 

Wtedy, gdy koszty prac poszukiwawczych i oceny złoża są kapitalizowane i pozostają do rozli
czenia w następnych okresach, wówczas są wykazywane w aktywach jako składniki wartości nie
materialnych lub rzeczowe składniki aktywów trwałych. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej 
większości przedsiębiorstwa górnicze na świecie wybierają to drugie rozwi ązanie5 . 

Określenie technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wyaobywania zasobów kopalin 
jest momentem, w którym przedsiębiorstwo powinno zaprzestać kapitalizacji kosztów z tytułu pro
wadzenia prac eksploracyjnych i oceny złoża alakowanych na obszary poszukiwań, a w następnej 
kolejności przeprowadzić test na utratę wartości składników aktywów z tytułu prowadzonych prac. 
Czynności te stanowią podstawę do reklasyfikacji opisanych aktywów na składni ki związane z bu
dową kopalni . W efekcie mogą one być dalej elementem rzeczowych składników lub niematerial
nych wartości aktywów. Wszystkie wydatki ponoszone już po etapie budowy muszą być traktowa
ne jako koszty operacyjne, rozliczane w okresie, w którym zostały zaewidencjonowane. 

Przedsiębiorstwa górnicze w praktyce stosują również rozwiązania, w których koszty budowy 
kopalni służące podtrzymaniu zdolności wydobywczych czy też odtwarzające front eksploatacyjny 
ewidencjonowane są w ciężar kosztów w okresie, w którym zostały poniesione. Natomiast kapita
lizowane są tylko te koszty, które wiążą się z przedsięwzięciami rozwojowymi zwiększającymi po
tencjał produkcyjny zakładu górniczego. 

Na etapie budowy kopalni mogą pojawić się koszty finansowania zewnętrznego, które również 
są odnoszone do aktywów jako koszty pozostające do rozliczenia w okresach przyszłych. Chodzi 
tu w szczególności o odsetki od kredytów bankowych oraz emisji własnych papierów dłużnych . 

Wcześniejsze fazy projektu geologiczno-górniczego dotyczące eksploracji i oceny są finansowane 
z kapitałów własnych z uwagi na zbyt duże ryzyko niepowodzenia, które z reguły jest nieakcepto
wane przez zewnętrznych dawców kapitałów . 

Produkcja górnicza jest etapem, w którym wszystkie wydatki poniesione we wcześniejszych 
fazach realizacji projektu przestają być kapitalizowane i zaczyna się ich amortyzacja. Jednocześnie 
wszystkie wydatki bieżącej działalności operacyjnej, powstające już na etapie produkcji górniczej 
są kosztem okresu. 

4. MODEL KOPALNI PODZIEMNEJ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 

Sposób ewidencji oraz kalkulacji kosztów wydobycia na potrzeby bieżącego zarządzani a powinny 
wynikać z modelu zakładu górniczego, a tym samym składającej się na niego infrastruktury tech
nicznej i przestrzennej. 

Właściwa eksploatacja, a tym samym realizacja produkcji podstawowej w podziemnych zakła
dach węgla kamiennego odbywa się w parcelach eksploatacyjnych zidentyfikowanych w pokładach 
węglowych. Realizowane tam procesy górnicze związane z urabianiem calizny węglowej polegają 
na przejmowaniu przez człowieka nagromadzonej w górotworze kopaliny użytecznej w sposób ce
lowy i zorganizowany. Urabianie w polach ścianowych może być realizowane przy równoczesnym 
wykonywaniu czynności pomocniczych względem produkcji podstawowej . Procesy te mają na celu: 
- połączenie przodków ścianowych z powierzchnią za pomocą odpowiedniego systemu wyrobisk 

górniczych; 
- zapewnienie dopływu odpowiedniej ilośc i świeżego powietrza i odprowadzenie zużytego; 
- przemieszczenie odpowiedniej liczby Judzi oraz ilości materiałów i sprzętu dla zapewnienia ryt-

micznej eksploatacji w przodkach ścianowych; 

5G!obal Mining Reporting Survey. Industrial Markets . Raport KPMG 2006. 
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- zapewnienie odstawy urobku poza przodkami ścianowymi; 
odprowadzenie wody. 
Odwzorowanie wydobycia w kopalni przy uwzględnieniu wskazanych procesów podstawowych 

i pomocniczych uzyskuje się dzięki zachowaniu określonych relacj i pomiędzy czynnościami i obiek
tami, których prowadzenie i funkcjonowanie wynika z zasad eksploatacji górniczej. Kierując się 
tymi zasadami odwzorowanie procesu wydobywczego zakłada, że podstawowym jej elementem są 
pola ścianowe. Przestrzenne obiekty pól ścianowych stanowi ą: 

- chodnik nadścianowy, 

- chodnik podścianowy, 

- przodek ścianowy, 
- wcinkę ścianową. 

Określona liczba pól ścianowych eksploatowanych w określonej kolejności determinuje wybie
ranie parceli eksploatacyjnej, w której wyrobisko, np . pochylnia polowa udostępnia poszczególne 
pola ścianowe, zapewniając przede wszystkim transport oddziałowy. Model odwzorowania proce
su wydobywczego w parceli obejmuje eksploatację w polach ścianowych oraz procesy górnicze 
zachodzące w wyrobiskach udostępniających pola ścianowe w obrębie parceli. Wynika stąd, że 
przestrzennymi obiektami parceli są: 
- pola ścianowe, 
- pochylnie lub chodniki polowe udostępniające pola ścianowe w granicach parceli. 

Parcela eksploatacyjna w partii pokładu, charakteryzuje się zbliżonymi parametrami geologicz
no-górniczymi, które z kolei kwalifikująją do eksploatacji za pomocą określonego wyposażenia te
chniczno-organizacyjnego, niezmieniającego się w czasie ich wybierania. Oznacza to, że dana par
tia pokładu musi charakteryzować się względnie stałymi warunkami geologiczno-górniczymi (np. 
miąższość złoża), w których eksploatacja będzie prowadzona przy pomocy określonego i takiego 
samego zestawu techniczno-organizacyjnego (obudowa zmechanizowana, maszyna urabiająca, prze
nośn ik ścianowy). Przestrzennymi obiektami w partii pokładu najczęściej są: 
- parcela eksploatacyjna, 
- chodnik podstawowy transportowy, 
- chodnik podstawowy wentylacyjny. 

Model odwzorowania wydobycia w partii pokładu obejmuje całokształt procesów górniczych 
realizowanych w polach eksploatacyjnych oraz w obrębie wyrobisk udostępniających pola eksplo
atacyjne w danym pokładzie, czyli podstawowy chodnik transportowy oraz podstawowy chodnik 
wentylacyjny. 

5. PARCELA EKSPLOATACYJNA JAKO PROJEKT GÓRNICZO-GEOLOGICZNY 

Parcela eksploatowana w partii pokładu jest eksploatowana według określonego harmonogramu 
wynikającego z zaprojektowanej kolejności prowadzenia ścian . Udostępnienie parceli wymaga po
niesienia nakładów inwestycyjnych na wykonanie wyrobisk udostępniających, które stanowią tzw. 
wyrobiska kapitalne, amortyzowane w czasie eksploatacji poszczególnych ścian. Tym samym war
tość tych wyrobisk jest pochodną poniesionych nakładów nie tylko związanych z robocizną i zuży
tymi materiałami przy ich drążeniu , ale również z zakupem niezbędnych urządzeń zainstalowanych 
w tych wyrobiskach. 

Aktywowanie tych kosztów zapewnia właściwą wycenę oraz wskazuje realną efektywność po
szczególnych ścian prowadzonych w parceli eksploatacyjnej, gdyż będą one rozliczane w czasie po
przez amortyzację odnoszoną w koszty bieżące w całym cyklu życia parceli eksploatacyjnej . 

Przygotowanie pierwszej ściany do eksploatacji wymaga poniesienia nakładów, które są zwią
zane z przygotowaniem i zazbrojeniem ściany. Nakłady te są rozliczane jako koszty okresu, w któ-
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rym powstały , gdyż te procesy powtarzają się przy każdej następnej ścianie, która będzie eksplo
atowana w tej parceli według przyj ętego harmonogramu. Oprócz tego bieżąca eksploatacja będzie 
pociągała za sobą powstawanie kosztów bieżących związanych z kosztami oddziałów górniczych 
(w tym amortyzacja sprzętu oraz najem maszyn i urządzeń) realizuj ącyc h roboty wydobywcze, ale 
również koszty: 
- transportu materiałów i ludzi, 
- utrzymania i likwidacj i wyrobisk ścianowych, 
- transportu urobku, 
- oddziałów wentylacji i odmetanowania, 
- oddziałów elektrycznych i remontowych, 
- oddziałów teletechnicznych, 
- oddziałów strzelniczych, 
- pozostałych . 

Po zakończeniu wydobycia w parceli eksploatacyjnej , należy ponieść wydatki związane z likwi
dację infrastruktury technicznej i przestrzennej służącej w określonej części partii pokładu. W przy
padku, gdy część wyrobisk zostanie wykorzystana w przyszłośc i na potrzeby eksploatacji w innych 
parcelach zlokalizowanych pokładzie ponoszone będą koszty ich utrzymania, które będą obciążać 
przyszłe wydobycie. 

Eksploatacja w parceli może zostać potraktowana jako typowy projekt, którego opłacalność 
można oszacować na podstawie znanych metod dyskontowych uwzględniających przepływy oraz 
zmianę wartości pieniądza w czasie. 

Wzorcowy formularz umożliwiający zestawienie przepływów występujących przy eksploatacji 
parceli eksploatacyjnej prezentuje tabela l. 

T b l l H a e a armonogram ponoszonyc h ak! d' . k n a OW l ]" k l osztow \V_parce 1 e ~ oatacunt:J. 

Jednostki Lata 
Lp. Wyszczególnienie 

miary 
Razem 

2008 2009 ... 

Realizacja l 2 ... ... 

l. Nakłady inwestycyjne 

1.1. Wykonanie wyrobisk kapitalnych zł 

1.2. Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń zł 

1.3. Zakup wyposażenia dodatkowego zł 

Razem nakłady inwestycyjne zł 

3. Koszty produkcji 

3.1. Przygotowanie i zazbrojenie ściany t 

3.2. Roboty eksploatacyj ne zł/t 

3.3 . Transport material ów i ludzi t 

3.4. 
Utrzymanie i likwidacji wyrobisk 

zł/t 
ści anowych 

3.5. Transportu urobku zł 

3.6. Oddziały wentylacji i odmetanowania zł 

3.7. Oddziały elektrycznych i remontowych zł 

3.8. Oddziały teletechnicznych zł 

3.9. Powstałe zł 

Razem koszty produkcji zł 
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Tabela l Cd 

Jednostki Lata 
Lp. Wyszczególnienie miary 

Razem 
2008 2009 ... 

4. Koszty amortyzacji 

4.1. Maszyny i urządzenia zł 

4.2. 
Wyrobiska kapitalne tratowane 

zł 
jako rzeczowe aktywa trwałe 

Razem koszty amortyzacji zł 

5.4. 
Przewidywany przychód 

zł 
ze sprzedaży węgla 

5.2. Wydobycie węgla tony 

5.3. Cena zbytu 'Aęgla zł/tony 

6. Przewidywany koszt: zł 

6.1. - koszty produkcji zł 

6.2. -koszty amortyzacji zł 

7. Przepływy pieniężne 

7.1. Zysk (strata) netto zł 

7.2. ( +) Amortyzacja zł 

7.3. 
(-)nakłady na rzeczowe aktywa 

zł 
trwałe (CAPEX) 

8. Przepływy fmansowe (FCF) zł 

9. Wartość rezydualna zł 

Wartość bieżąca przepływów i wartości 
10. rezydualnej wyrażająca opłacalność zł 

eksploatacji parceli eksploatacyjnej 

Bieżąca analiza efektywności prowadzonych ścian w parceli eksploatacyjnej może odbywać się 
przy wykorzystaniu określonego systemu raportowania, opartego na wielopoziomowych rachunkach 
marż pokrycia w ujęciu podmiotowym. 

Wyniki na poszczególnych poziomach przedstawione na rachunku informują o efektywności ok
reślonych obszarów organizacyjnych kopalni. 

Marża I świadczy o efektywności prowadzenia eksploatacji w polu ścianowym. Przychody pola 
śc i anowego są pochodną ilości wydobycia skorygowanego o współczynnik zanieczyszczenia urob
ku oraz przyjętej ceny sprzedaży średniej dla kopalni. Z kolei koszty bezpośrednie pola ścianowe
go obejmuję wszystkie koszty okresu poniesione w celu uzyskania wydobycia. 

Marża II pokazuje efektywność eksploatacji w parceli eksploatacyjnej, przy czym uwzględnia się 
w jej kalkulacji wszystkie koszty utrzymania wyrobisk udostępniających parcele eksploatacyjną, jak 
również koszty urządzeń tam zainstalowanych. Również w kosztach parceli eksploatacyjnej będzie 
rozliczana amortyzacja wyrobisk kapitalnych, które na etapie ich drążenia wymagały poniesienia 
określonych nakładów inwestycyjnych. 

Marża III pokazuje efektywność eksploatacji w pokładach węglowych posiadanych przez za
kład górniczy. 

Marża IV identyfikuje efektywność wydobycia węgla po uwzględnieniu wszystkich kosztów do
łowych . Pomniejszając marże IV o koszty powierzchni zakładu górniczego można otrzymać wynik 
zakładu górniczego. 

134 



T b l 2 a e a . Wie opozwmowy rachunek marż pokrycia w układzie podmiotowym dla zakładu wydobywczego 

Zakład wydobywczy 

Pokład l Pokład 2 Pokład 3 
Wyszczególnienie Parcela Parcela 

eksploatacyjna l eksploatacyjna 2 

Ściana l Ściana 2 

Przychody zakładu 
X wydobywczego 

(-)Koszty wydobycia w polu 
X 

ścianowym (bezpośrednie) 

(=)Marża I X 

(-)Koszty parceli 
X X 

eksploatacyjnej 

(=) Marża II X X 

(-) Koszty pokładów X X 
(pośrednie) 

( =) Marża III X X 

(-)Koszty ogólne eksploatacji X 
na dole kopalni 

(=)Marża IV X 

(-) Koszty powierzchni X 

(=)Marża V X 

Zrodło: opracowame własne. 

6. MODEL KOP ALNI "ZIEMOWIT" 

W chwili obecnej KWK "Ziemowit" prowadzi roboty eksploatacyjne na dwóch poziomach wydo
bywczych: 
- poziom II: 500 m, 
- poziom III: 650 m. 

Kopalnia posiada sześć czynnych szybów wydobywczych: 
- dwa główne szyby zjazdowo-materiałowe Nr l oraz Nr 2, 
- jeden główny szyb wydobywczy (skipowy) Nr 3, 
- trzy szyby wentylacyjne: W-1, W-2, Szewczyk- wyposażony w klatkę wielkogabarytową o udź-

wigu 13 ton. 
Do 2010 roku kopalnia planuje eksploatować pokłady warstw łaziskich i orzeskich o miąższo

ści 1,9-4,5 m. Uproszczony schemat modelu kopalni przedstawia rysunek l. 
Eksploatacja odbywa się w trzech polach ścianowych zlokalizowanych odpowiednio w parce

lach eksploatacyjnych: 
- Parcela E w pokładzie 207 (ściana 702), 
- Parcela F w pokładzie 209 (ściana 904), 
- Parcela B w pokładzie 308 (ściana 63 1). 

Fokłady typu 207 oraz 209 mają dla kopalni znaczenie strategiczne i pochodzi z nich około 75% 
wydobycia. 
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Jakość węgla wyrażona odpowiednimi parametrami została przedstawiona dla poszczególnych 
podkładów w tabeli 2. 

SZYB 
WENTYLACYJNY l 

li 1----...., 

roziom 11 

poziom III 

Rys. l. Model kopalni KWK "Ziemowit". Źródło: materiały wewnętrzne KWK "Ziemowit" 

T b l 2 P k .. k l h' a e a arametry ja osciowe e sp1oatov-. anyc S C Jan 

l Parametr Jednostka 
Parcela E Parcela F Parcela B 
Pokład 207 Poklad 209 Poklad 308 

Wartość kalorycma [Q] [k.T/kg] 22 800 23 400 24 000 

Zawartość popiołu [A] [%] lO 12 10 

Zawartość siarki [S] [ '!'~ ] 1,83 1,1 1,0 

Wilgotno;ć [W] [<:O l 14,4 11,3 10,0 

Ciężar [g] [t/m3
] 1,38 1,35 1,36 

Zrodlo: matenaly wewnętrzne KWI<, "Ziemowit". 

7. BIEŻĄCA EFEKTYWNOŚĆ PÓL ŚCIANOWYCH 

Na podstawie eksploatowanych pól ścianowych w poszczególnych parcelach eksploatacyjnych moż

na oszacować efektywność wydobycia w poszczególnych ścianach, parcelach eksploatacyjnych oraz 
pokładach. Istotnym elementem jest ewidencja kosztów oraz zidentyfikowanie w odpowiednich 
ciągach techno logicznych obsługujących podstawowe ogniwa produkcyjne, jakimi są pola ściano
we. Parametry ciągów technologicznych obsługujących poszczególne ściany zostały przedstawione 
na rysunkach 2, 3 i 4. 
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Rys. 2. Ciąg technologiczny ściany 702. Źródło: opracowanie własne 

Rys. 3. Ciąg technologiczny ściany 904. Źródło: opracowanie własne 
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_?biorniki węfa 2 i 3 
poz./l poj. 1200 t 

Rys. 4. Ciąg technologiczny ściany 631. Źródło: opracowanie własne 

SZYB NR3 

11 D D O 
o o o[] 
a o !l o 

' ' ' ' ' 
' 
' 

ZAKŁAD PRZERÓBCZY 

Przy odpowiedniej ewidencji kosztów można oszacować efektywność pól ścianowych przy wy
korzystaniu odpowiedniego systemu sprawozdawczego opartego na wielopoziomowych rachunkach 
marż pokrycia. Taki rachunek został przedstawiony w tabeli 3. · 
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Tabela 3. Wielopoziomowy rachunek marż pokrycia informujący o efektywności 
'l.. hdl KWK z· po sctanowyc a " temowit" za okres styczeń-listopad 2008 roku 

KWK "Ziemowit" 

Pokład 207 Pokład 209 Pokład 308 

Wyszczególnienie Jednostka Razem 

Parcela E Parcela F Parcela B 

Ściana 702 Ściana 904 Ściana 631 

Wydobycie [t] l 101 454,00 2 097 844,00 665 289,00 3 864 587,00 

Średnia cena węgla [zł/t] 193,00 193,00 193,00 193,00 

Przychody zakładu 
[tys. zł] 212 581,00 404 884,00 128 401,00 745 866,00 

wydobywczego 

(-) Koszty wydobycia 
w polu ścianowym [tys. zł] 23 587,00 27 226,00 20 038,00 70851,00 

(bezpośrednie) 

(=) Marża I [tys. zł] 188 994,00 377 658,00 108 363,00 675 015,00 

(-) Koszty parceli [tys. zł] 6 689,00 7 009,00 4 451,00 18 149,00 
eksploatacyjnej 

(=)Marża II [tys. zł] 182 305,00 370 649,00 103 912,00 656 866,00 

(-)Koszty ogólne 
eksploatacji [tys. zł] 384 935,00 384 935,00 

na dole kopalni 

(=)Marża III [tys. zł] 27 1 93 1,00 27 1 931,00 

(-) Koszty powierzchni [tys. zł] 134 428,00 134 428,00 

(=)Marża IV 
[tys. zł] 137 503 ,00 137 503,00 

(wynik kopalni) 
" Zródło: opracowame własne . 

Zidentyfikowane przychody w poszczególnych ścianach odzwierciedlają wielkość wydobycia 
po uwzględnieniu średniego zanieczyszczenia oraz średniej ceny będącej efektem parametrów ja
kościowych węgla wydobywanego w poszczególnych pokładach. 

Koszty bezpośrednie w polach ścianowych wyrażają wszystkie koszty zaewidencjonowane w po
lach na podstawie dokumentów księgowych w systemie ewidencji kosztów- SZYK. 

Pozostałe koszty stanowiące koszty pośrednie w stosunku do pola ścianowego zostały podgru
powane według kosztów związanych z: 
- parcelą eksploatacyjną, 

- pokładem, 

- dołem kopalni , 
- powierzchnią kopalni . 

Tym samym marża odpowiedniego poziomu informuje o efektywności eksploatacji w odpowied
nim obiekcie kalkulacyjnym. 
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ZAKOŃCZENIE 

W górnictwie jednym z istotnych czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa jest 
zarządzanie kosztami operacyjnymi w ramach optymalizacji wyników finansowych . Zastosowane 
techniki i technologie w górnictwie wymagają określonych rachunków umożliwiających kalkulację 
kosztów według obiektów kalkulacyjnych. Obiekty te mogą być identyfikowane według określonej 
struktury stanowiącej zintegrowany model zakładu górniczego. 

Przykład praktyczny wykorzystany w referacie i stanowiący poparcie dla treści teoretycznych 
został oparty na zakładzie górniczym eksploatującym węgiel energetyczny (KWK ,Ziemowit"). Pod
ziemna eksploatacja w ramach wykorzystywanych technologii wymaga przyjęcia odpowiedniego 
modelu kopalni identyfikowanego z właściwym usytuowaniem i rozmieszczeniem ogniw produk
cyjnych, wyrobisk poziomych i pionowych. Dla potrzeb zarządzania kosztami operacyjnymi ko
palni przyjęto strukturalny model grupowania i rozliczania zasobów według układu : ściana wydo
bywcza-parcela eksploatacyjna--pokład-kopalnia. 

Szczególną uwagę poświęcono obiektom kalkulacyjnym takim jak ściana i parcela eksploata
cyjna stanowiącym podstawowe ogniwa produkcyjne, które zostały potraktowane w ramach przy
jętych rozwiązań jako projekty realizowane w zakładzie górniczym. Wymusza to zastosowanie 
w kalkulacji rachunków kosztów charakterystycznych dla podejścia projektowego, przy czym na
leży zaakcentować określoną specyfikę rozwiązań. Ocena wydobycia w parceli eksploatacyjnej wy
maga uwzględnienia kosztów związanych z pracami przygotowawczymi, bieżącą eksploatacjąjak 
również likwidacją wydobycia. Uwzględnienie kosztów w każdej fazie cyklu życia parceli eksplo
atacyjnej daje możliwość realnej wyceny podjętej działalności, która powinna się odbywać przy 
wykorzystaniu odpowiednich metod dynamicznych opartych na rachunkach dyskontowych. Z ko
lei realizowane w ramach parceli wydobycie w ścianach eksploatacyjnych powinno się odbywać 
przy wykorzystaniu rachunków ekonomicznych opartych na wielopoziomowych marżach pokry
cia. Specyfika działalności górniczej wskazuje, że nie można dokonywać pełnych analiz opłacalno
ści pojedynczej ściany bez uwzględnienia kosztów parceli eksploatacyjnej związanych z jej udo
stępnieniem, bieżącym utrzymaniem jak również potencjalną likwidacją. 
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Cost Management in Project Approach 
in the Example of "Ziemowit" Coal Mine 

In the paper it was presented the problems of cost accounting and presentations in the specific ways 
supporting of coal mine management. Exploitation in the wall as a part of exploitation parcel was 
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treated as project what it causes the particular cost accounting in the each phase of mining project 
and it has an impact on the efficiency. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Nowe podejście do planowania i kontroli kosztów 
w kopalni węgla kamiennego 

A. Grzegorz Biekionis 
PricewaterhouseCoopers 

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia obecną sytuację dotyczącą wykorzystywanych narzędzi 
planowania i kontroli kosztów w spółkach górnictwa kamiennego w Polsce, wskazuje ich wady 
oraz proponuje nowe podejście. Artykuł rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na niezwykle istotną 
rolę controllingu w czasie obserwowanego zahamowania wzrostu gospodarczego. W dalszej części 
autor wskazuje na cztery podstawowe wady obecnego systemu planowania i kontroli kosztów: 
- Ograniczone planowanie i kontrola kosztów w przekroju ściany wydobywczej; 
- Ograniczony zakres planowania i kontroli kosztów w przekroju poszczególnych oddziałów/dzia-

łów; 

- Rozliczanie oddziałów pomocniczych bazuje tylko na części ponoszonych kosztów; 
- Brak bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego z wykonaniem budżetów kosztów. 

W kolejnej części przedstawione jest nowe podejście do planowania i kontroli kosztów, gdzie 
głównym elementem koncepcji jest projekt (rozumiany jako ściana wydobywcza), według którego 
są planowane i kontrolowane koszty. 

SŁOWA KLUCZOWE: Koszty, węgiel kamienny, projekt, efektywność 

l. ROLA CONTROLLINGU W TRUDNYCH CZASACH 

Obecnie w wielu krajach na świecie obserwujemy istotne zahamowanie wzrostu gospodarczego. 
Coraz więcej firm skarży się na znaczący spadek popytu na ich produkty i usługi, co w konse
kwencji wymusza podjęcie działań w postaci redukcji zatrudnienia, czy też czasowego wstrzyma
nia działalności. Także w Polsce obserwujemy spadek produkcji w przemyśle oraz pierwsze oznaki 
zahamowania gospodarczego. Należy zadać pytanie, jak powinien wyglądać nowoczesny system 
controllingu, aby ograniczyć powyższe działania. System taki z jednej strony powinien zapewnić 
efektywne funkcjonowanie i przetrwanie firmy w trudnych czasach, z drugiej jej rozwój w okresie 
wzrostu gospodarczego. Powinien adresować dwa wzajemnie powiązane obszary: 
- controlling strategiczny, który wspiera kadrę zarządzająca w podejmowaniu decyzji odnośnie 

strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w długim okresie, uwzględniając szanse i zagrożenia pły
nące z otoczenia firmy; 

- controlling operacyjny, który pozwala zarządzać przedsiębiorstwem w krótkim okresie poprzez 
sterowanie wynikiem, płynnością i efektywnością, koncentrując się na wykorzystaniu zasobów 
istniejących wewnątrz firmy. 
Elementem łączącym zarówno controlling strategiczny, jak i operacyjny jest proces planowania 

i kontroli, który może mieć wymiar krótko lub długookresowy . Celem długofalowego planowania 
jest określenie kierunków działania firmy, celów oraz środków niezbędnych do ich realizacji, np. 
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inwestowanie w nowe maszyny w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Flanowanie krótko
terminowe ma za zadanie określenie celów i środków do ich realizacji w okresie rocznym, spójnych 
z kierunkami i celami strategicznymi, wyrażane w formie budżetów. Drugim elementem koniecz
nym w procesie controllingu jest kontrola, która polega na porównaniu wykonania z planami w ce
lu identyfikacji odchyleń. W niniejszym artykule postaramy się skupić na planowaniu i kontroli 
kosztów w wymiarze krótkookresowym. Zanim przystąpimy do oceny aktualnie wykorzystywanych 
narzędzi controllingowych w zakresie planowania i kontroli kosztów w kopalni, przeanalizujmy 
wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym. 

2. WYZWANIA STOJĄCE PRZED SEKTOREM WYDOBYWCZYM 

Obecnie przed sektorem wydobywczym stoi szereg wyzwań. Jednym z większych wydaje się być 
pozyskanie środków na nowe inwestycje oraz zwiększenie efektywności działania poszczególnych 
kopalń. W celu pozyskiwania dodatkowych środków coraz więcej spółek górniczych planuje pry
watyzację poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby 
zarówno na pozyskanie środków na inwestycje oraz, poprzez przekazanie części akcji pracowni
kom, większą ich identyfikację z miejscem pracy. Jeżeli chodzi o zwiększenie efektywności dzia
łania poszczególnych spółek wydobywczych węgla kamiennego, coraz więcej jednostek planuje 
zmianę swojego systemu informacji zarządczej na system pozwalający w lepszy sposób planować 
i kontrolować koszty działalności. W tym celu planuje się zmienić dotychczasowy system budżeto
wania i większą wagę przypisać skuteczności identyfikacji odchyleń w realizacji budżetów w od
niesieniu do przodków chodnikowych i ścian wydobywczych. Informacje uzyskane z takiego sys
temu mogłyby doprowadzić do lepszego wykorzystywania zasobów i tym samym zmniejszenia 
kosztów wydobycia tony węgla. W kolejnym rozdziale zostały przedstawione aktualnie wykorzy
stywane narzędzia do planowania i kontroli kosztów w kopalniach węgla kamiennego. 

3. OBECNIEWYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA DO PLANOW ANIA 
I KONTROLI KOSZTÓW W KRÓTKIM OKRESIE 

W sektorze wydobywczym kopalnie stosują dwa podstawowe narzędzia do planowania i kontroli 
działalności gospodarczej: 
- Plan Techniczno-Ekonomiczny (PTE), 
- Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK). 

Plan Techniczno Ekonomiczny jest sporządzany na początku każdego roku. W spółkach węglo
wych z reguły sporządzany jest on w przekroju poszczególnych kopalń i zawiera planowane wiel
kości w zakresie kosztów, przychodów oraz wybranych wskaźników ekonomicznych. W planie 
tym, ośrodkiem odpowiedzialności o największej szczegółowości jest kopalnia - w większości jed
nostek nie praktykuje się opracowywania rocznego planu w przekroju np. oddziałów wydobyw
czych czy oddziałów przygotowawczych. Mimo że PTE nie jest opracowywany w przekroju po
szczególnych oddziałów, szczegółowość poszczególnych pozycji jest bardzo duża i często wynika 
z wymagań ze strony instytucji nadzorujących. Proces kontroli wykonania założeń Planu Tech
niczno-Ekonomicznego odbywa się poprzez generowanie raportów dziennych, tygodniowych, mie
sięcznych, kwartalnych i rocznych. Zakres i stopień szczegółowości poszczególnych raportów jest 
dostosowany do potrzeb wymagań kadry zarządzającej. 

Oddziałowy Rachunek Kosztów służy natomiast do planowania kosztów rodzajowych w prze
kroju poszczególnych ośrodków odpowiedzialności takich jak: oddziały przygotowawcze, oddziały 
wydobywcze czy oddziały elektryczne. Plan w ORK jest zawsze opracowywany pod koniec mie
siąca na kolejny miesiąc . Po wprowadzeniu danych na temat wykonania danego miesiąca przepro-
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wadzana jest analiza zaistniałych odchyleń. Rozliczenia kosztów w zakresie świadczeń pomiędzy 
oddziałami (np. usługi oddziału elektrycznego na rzecz oddziału wydobywczego) są realizowane 
na podstawie przypisania tylko części kosztów rzeczywistych związanych ze świadczeniem danej 
usługi do oddziału odbierającego np. wynagrodzeń periodycznych, co wynika miedzy innymi z roz
liczania w czasie niektórych składników nieperiodycznych wynagrodzeń. 

Reasumując, w kopalniach węgla kamiennego do analizy najczęściej wykorzystuje się następu
jące przekroje kosztów (rys. 1.): 
- koszty rodzajowe, 
- stanowiska kosztów, które odzwierciedlają poszczególne etapy procesu technologicznego, 
- obiekty (np: ściana), 
- oddziały. 

Należy podkreślić jednak, że w przekroju "obiektów" w większości kopalń nie występuje pro
ces planowania, natomiast w przekroju "oddziałów" jest on ograniczony do jednego miesiąca. 

KOSZTY 
RODZAJOWE: 

·Amortyzacja 

•Wynagrodzenia 
"Materiały 

STANOWISKA 
KOSZTÓW 

ODDZIAŁY 

OBIEKTY 

Rys. l. Wykorzystywane przekroje do kontroli kosztów w kopalniach węgla 
FigUI·e l. Cost eontroi dimensions in coal mines 

Podsumowując, wykorzystywane narzędzia controllingu nie pozwalają na pełne planowanie 
i kontrolę kosztów w wymaganych przekrojach. W kolejnym rozdziale zostały podsumowane wa
dy obecnego systemu planowania i kontroli kosztów. 

4. W ADY OBECNEGO SPOSOBU PLANOW ANIA I KONTROLI KOSZTÓW 

W przedstawionym powyżej sposobie planowania i kontroli kosztów można wyróżnić szereg wad. 
Zostały one krótko scharakteryzowane w kolejnych podrozdziałach . 

4.1. Ograniczone planowanie i kontrola kosztów w przekroju ściany/pola wydobywczego 

W wielu polskich kopalniach węgla kamiennego wszystkie koszty oraz plany rzeczowe są plano
wane/wykonywane sumarycznie, bez przypisania do konkretnej ściany/pola eksploatacyjnego. 
Wiodącym przekrojem do planowania kosztów jest układ rodzajowy. Z uwagi na taką agregację, 
ograniczona jest możliwość analizy odchyleń od planu- przykładowo nie wiemy ile planowaliśmy 
zużyć ilościowo danego materiału na scianę, a ile faktycznie zużyliśmy. Ponadto obecnie trudno 
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jest otrzymać odpowiedź na pytanie, z czego wynikał wzrost kosztów materiałów na danej ścianie: 
zwiększenia ilości czy/i wzrostu ceny? Należy podkreślić , że w części polskich kopalń zbiera się 
zrealizowane koszty na danej ścianie wydobywczej . Jednak często na obiekcie tym (ścianie) przy
pisuję się mniej niż połowę kosztów, które powinny być do niego przypisane. Fazostała część kosz
tów często księgowana jest na inne obiekty (w części kopalń są to inne obiekty, a w części tworzo
ne są obiekty dotyczące oddziału). Podsumowując, kopalnie nie są w stanie planować i kontrolo
wać kosztów w przekroju ściany/pola eksploatacyjnego, co znacznie ogranicza możliwości identy
fikacj i usprawnień. 

4.2. Ograniczony zakres planowania i kontroli kosztów 
w przekroju poszczególnych oddziałów/działów 

W kopalniach brak jest planowania i kontroli kosztów w przekroj u działań realizowanych przez po
szczególne oddziały/dzi ały. Największą szczegółowością są przekroje otrzymywane w Oddziało
wym Rachunku Kosztów. Jednak zakres czasowy planowania w Oddziałowym Rachunku Kosztów 
obejmuje tylko kolejny miesiąc i ogranicza się do poszczególnych kosztów rodzajowych i złożo
nych przypisanych do konkretnego oddziału. Należy nadmienić, że kopalnie zbierają koszty na 
wybranych działaniach, jednak informacja ta jest bardzo zagregowana i trudno ją wykorzystywać 
do zwiększenia efektywności działalności kopalni. 

4.3. Rozliczanie oddziałów pomocniczych bazuje tylko na części ponoszonych kosztów 

W części polskich kopalni do rozliczenia kosztów oddziałów pomocniczych wykorzystuje się kon
cepcję Oddziałowego Rachunku Kosztów. W systemie ORK część kosztów związanych ze świad
czeniem usług przez poszczególne oddziały pomocnicze (np. oddział elektryczny, mechaniczny) 
jest przypisywana do poszczególnych oddziałów odbierających. Przypisanie następuje poprzez 
zaksięgowanie kosztów na obiekt (np. ścianę), której właścicielem jest dany oddział odbierający. 
Przypisaniu często podlegają tylko niektóre składniki kosztów związanych ze świadczeniem danej 
usługi, np. przypisuje się tylko wynagrodzenie periodyczne, czy materiały pobrane na dany obiekt, 
którego właścicielem jest dany oddział. Podsumowując, w rozliczeniach wewnętrznych nie uwzględ
nia się całości kosztów generowanych przez oddział świadczący usługi bazując np. na pełnym kosz
cie standardowym. 

4.4. Brak bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego z wykonaniem budżetów kosztów 

W większości polskich kopalr'l brak jest bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego 
Kierowników poszczególnych jednostek budżetowych z wykonaniem budżetów (w części kopalń 
zostały stworzone systemy motywacyjne oparte na wybranych wskaźnikach tylko dla najwyższej 
kadry zarządzającej kopalnią). Z uwagi na brak takiego powiązania w danym oddziale istnieje ry
zyko, że poszczególne grupy kosztów mogą być ewidencjonowane niezgodnie ze stanem faktycz
nym - przykładowo na dany obiekt zostanie rozliczona ilość dniówek pracy oddziału pomocnicze
go niezgodna ze stanem faktycznym. Maksymalizacja korzyści z systemu planowania i kontroli 
kosztów jest możliwa przy jego powiązaniu z systemem motywacyjnym. 

Powyższe wady wskazują na potencjał usprawnień w zakresie istniejącego systemu planowania 
i kontroli kosztów. W kolejnym rozdziale zostało przedstawione zmodyfikowane podejście, w któ
rym głównym elementem jest planowanie i kontrola kosztów w przekroju pola ścianowego. 

5. NOWE PODEJŚCIE DO FLANOWANIA I KONTROLI KOSZTÓW 

W nowym podejściu do planowania i kontroli kosztów głównym elementem koncepcji jest projekt, 
według którego koszty są planowane i kontrolowane. Projektem jest realizacja danego pola eksplo-
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atacyjnego lub danej ściany. Projekt powinien zawsze mieć przypisaną osobę, która będzie odpo
wiedzialna za jego realizację i zaplanuje wszystkie działani a oraz niezbędne materiały zarówno ilo
śc iowo, jak i wartościowo. Przykładowo Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za zaplanowa
nie ile rur danego rodzaj u będzie potrzebne na danej ścianie , czy ile godzin oddziału mechaniczne
go będzie niezbędne do realizacj i danego projektu. W systemie motywacyjnym dla tej osoby powin
no być obecne powiązanie z efektywnością realizacji danego projektu. 

(/)· 
o 
5> z 
)> 

Koszty likwidacji 

Koszty oddziałów pomocniczych 

Pozostałe koszty np.: koszty 
transportu, koszty części robót 
przygotowawczych 

Rys. 2. Proponowane podejście do planowania i kontroli kosztów w kopalni węgla kamiennego 
Figure 2. Proposed approach to cost planning and controlling in a co al mining 

Pierwszym elementem w nowym systemie planowania i kontrol i powinno być przeprowadzenie 
wszechstronnych analiz inwestycyjnych na poziomie całej spółki, które wskażą najbardziej opła

calne dla danej jednostki ściany/pola eksploatacyj ne. Ważne jest, aby analizy takie były przepro
wadzane centralnie na poziomie spółek, a nie tylko na poziomie poszczególnych kopalni . Następ

nie po wyborze danego pola!~ciany do eksploatacj i wybrana osoba powinna szczegółowo zaplano
wać wszystkie czynności związane z danymi pracami: koszty robót udostępniających , koszty robót 
przygotowawczych, koszty zbrojenia i likwidacj i oraz koszty eksploatacj i. Plan powinien być kal
kulowany na zasadzie mnożenia planowanych ilości, np. poszczególnych maszynogodzin, czy i l oś

ci materiałów przez przyjęte ceny standardowe. Przy planowaniu kosztów na danej ścianie należy 
zauważyć , że nie wszystkie koszty będą przypisane do ściany , np. koszty transportu, koszty części 
robót przygotowawczych, czy części działań oddziałów pomocniczych, np. oddziału elektrycznego. 
Koszty tych obszarów powinny być analizowane w przekroj u poszczególnych obiektów związa

nych z modelem odwzorowania procesu wydobywczego (pole eksploatacyjne, partia pokładu, po
ziom wydobywczy, kopalnia). Rozliczenia pomiędzy poszczególnymi oddziałam i powinny bazo
wać na koszcie standardowym. Metoda bazująca na koszcie standardowym nie powoduje przerzu
cania nieefektywnośc i związanej z działaniem danej jednostki na odbiorcę usług . Ponaclto w takim 
wypadku ośrodek świadczący usługę j est motywowany do zwiększenia efektywności realizacji usłu

gi, ponieważ ewentualne oszczędności wpływają na jego ocenę. 
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PODSUMOW ANIE 

Reasumując, opracowanie i wdrożenie nowego podejścia do planowania i kontroli kosztów pozwo
liłoby kopalniom na zaadresowanie większości wad przytoczonych w rozdziale 3. Po pierwsze po
zwoliłoby na lepsze planowanie i kontrolę realizacji prac wykonywanych w ścianie. Kierownictwo 
kopalni mogłoby np. kontrolować ile materiałów danego rodzaju było planowane na daną ścianę, 
a ile faktycznie zostało wykorzystanych. Dodatkowo wprowadzenie rozliczeń opartych na koszcie 
standardowym nie powodowałoby przerzucania nieefektywności związanej z działaniem oddzia
łów pomocniczych. Natomiast włączenie odpowiedzialności za wykonanie danego projektu w kon
strukcję systemu motywacyjnego wpłynęłoby na większą skuteczność realizacji poszczególnych 
celów. Należy jednak podkreślić, że wszystkie proponowane rozwiązania należy wprowadzać ma
jąc na uwadze specyfikę prac górniczych oraz różne warunki górniczo-geologiczne. Dodatkowo 
należy przypomnieć, że podobne podejścia do przedstawianego były już wcześniej przedmiotem 
rozważań innych autorów [l]. Podsumowując, wdrożenie proponowanych zmian w systemie con
trollingu powinno wpłynąć na poprawę jakości sporządzanych planów oraz dokładniejszą analizę 
odchyleń, co przełożyłoby się na lepszą identyfikację obszarów nieefektywności i tym samym ob
niżkę kosztów wydobycia. 
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[l] Sierpińska M. 2007: Praca zbiorowa: Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla 
poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową Akademia Górniczo-Hutni
cza im. Stanisława Staszica,. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Kraków, rozdz. III. 

The New Approach to Cost Planning and Cost Controlling in Coal Mine 

The paper describes cost planning and controlling tools currently used in Polish coal mining com
panies. The authar points out disadvantages of the used controlling system and recommends a new 
approach. The article begins with the description of an increasingly important role of controlling 
system in the economic downturn. The authar enumerates the following weaknesses of the cost 
planning and controlling tools used in mines: 
- Limited costs planning and controlling of wall fields , 
- Limited costs planning and controlling o f particular departments, 
- Cost accounting for supporting departments does not include all costs, 
- No direct connection between budgets and motivation system. 

The next part describes a new approach to planning and controlling costs in the mining com
panies . The concept is based on planning and controlling costs of the project, which is defined as 
a wall field. 
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Znaczenie potencjałów i czynników atrakcyjności rynkowej 
w analizie sektora energetyki zawodowej dla potrzeb 
marketingowych producenta węgla kamiennego 

Paweł Bogacz 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, AGH, Kraków 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono konstrukcję metody służącej wyborowi i komplekso
wej ocenie ważności potencjałów oraz budujących je zmiennych atrakcyjności rynkowej elektrowni 
a także elektrociepłowni zawodowych, która może stać się zdaniem autora jednym z fundamentów 
strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej w Polsce. 
W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego a proces analityczny oparto na anali
zie eksperckiej. Prezentację proponowanej metody poparto przykładem obliczeniowym w oparciu 
o badania przeprowadzone w Kompanii Węglowej S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: marketing, atrakcyjność rynkowa, sektor energetyki zawodowej , 
elektrownia, elektrociepłownia, kopalnia węgla kamiennego 

l. WPROW ADZENIE 

Duża zmienność poszczególnych elementów makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstw wymusza 
na nich poszukiwanie rozwiązań pozwalających na bieżące monitorowanie oraz kontrolę tych zmian. 
Użycie tych narzędzi, a więc szczegółowa analiza otoczenia daje możliwość zmniejszenia ryzyka 
przyszłych działań o charakterze strategicznym i operacyjnym. Dotyczy to w takim samym elemen
cie marketingu, jak i innych działań przewidywanych w zakresie łańcucha wartości. W układzie 
marketingu prace te pozwalają przede wszystkim na miarodajne planowanie działań rynkowych 
firm w najbliższych latach. Ich końcowym rezultatem jest przygotowanie efektywnej strategii 
marketingowej, która kierując się zasadą planowania w układzie marketingu-mi~ zbiera założenia 
oddziaływania firmy na rynek. 

Sektorem, w którym od niedawna zauważa się potrzebę prowadzenia działań w tym zakresie jest 
także górnictwo węgla kamiennego. Firmy z tego sektora od kilku lat aktywnie poszukują rozwią
zań, które pozwolą odpowiednio monitorować rynek odbiorców, pozwalając w ich konsekwencji 
i wyniku budować zestawy narzędzi handlowych oraz marketingowych. 

W niniejszej pracy przedstawiono i oceniono pod kątem ważności , za pośrednictwem badań 
rynkowych, autorski zbiór potencjałów atrakcyjności oraz budujących je czynników atrakcyjności. 
Wiedza o ich poziomach powinna bowiem zdaniem autora być podstawą oceny przedsiębiorstw 
z sektora energetyki zawodowej, stanowiąc następnie fundament dla określenia atrakcyjności tego 
typu klientów dla firmy górniczej. 
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2. KILKA SŁÓW O ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ 

Potrzeba i metodologia określania atrakcyjności rynkowej odbiorców dla ich dostawców należy do 
najmłodszych zagadnień w metodologii marketingu. 

W świetle najnowszej i najpełniej szej definicji podawanej przez Chevertona [l] atrakcyjność 
rynkowa to "Zespół wielokryterialnych cech opisujących klienta, informujących o możliwym do 
uzyskania w kontaktach z tą firmą wolumenie obrotów w całym cyklu sprzedaży". 

W zdefiniowan iu dla marketingu pojęcia atrakcyjności rynkowej zasłużyli się polscy ekono
miści. Należy przytoczyć definicję Mazurek-Łopacińskiej [2]: "Określenie na ile dany klient speł
nia wymagania, na których zależy dostawcy (wysokie obroty, wysoka marża, bądź mały jeszcze 
obrót, ale duży potencjał)". Pojęcie atrakcyjność rynkowa klienta tłumaczą także Chodorowska 
i Krokosz [3]: "Zestaw cech opisujący wielukryteri alnie klienta pod kątem oceny jego potencjału 
rynkowego i możliwych do uzyskania obrotów". 

Określanie atrakcyjności rynkowej odbiorców dla dostawców stanowi jeden z fundamentalnych 
elementów składowych marketingu relacyjnego. Koncepcja ta należy wspólnie z marketingiem war
tości [4] do najmłodszych w dzi ałalności marketingowej przedsiębiorstw. Ze względu na powyższe 
elementy, a przede wszystkim związek z procesem oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw, 
należy krótko przedstawić zasady marketingu relacyjnego. 

Za jego twórcę uważany jest Ch. Gronroos [5], który przedstawia ją jako: "Zyskowna budowa, 
utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami i innymi partnerami przy realizacji wzajemnych 
celów obu stron, poprzez wymianę wartości i spełnienie zobowiązań". Rozwój myśli marketingu 
relacyjnego doprowadził do rozszerzenia jego definicji do pojęcia : "Rozumienie i przewidywanie 
potrzeb konsumentów, integracja zasobów, środków i działań organizacji w celu zyskownego, sku
tecznego dostarczania i komunikowania odpowiednich dóbr i usług w sposób bardziej efektywny od 
organizacji konkurencyjnych" [6] oraz ostatecznej formuły 51 (ang. Identification, Individualiza-tion, 
Interaction, Integration, Integri ty) [7]. 

Dzięki badaniu i dzieleniu rynku na zyskowne sektory (obiekty), budowaniu zróżnicowanej stra
tegii oddziaływan ia na rynek oraz kontroli efektywności prowadzonych działań, marketing relacyj 
ny pozwala na tworzenie długotrwałych i zyskownych związków z klientami. 

Korzystając z tej koncepcji pyta się o potrzeby klienta i równolegle sprawdza jego atrakcyjność 
rynkową dla firmy. Na bazie wyników badań buduje się następnie zróżnicowany system oddziały

wania na rynek (sektory, grupy klientów), a po jego wprowadzeniu, poprzez użycie narzędzi kontrol
nych, analiwje się efektywność prowadzonych działań. 

W dalszych częściach referatu przedstawiono wyniki prac służących wydzieleniu potencjałów 
i czynników atrakcyjności fi rm z sektora energetyki zawodowej (elektrowni i elektrociepłowni 
zawodowych) dla wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, jako ich dostawcy. Biorąc pod 
uwagę potrzeby strategiczne firmy górniczej dokonano następnie oceny ważności zaproponowa
nych potencjałów i czynników. 

3. WYDZIELENIE POTENCJAŁÓW I CZYNNIKÓW ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ 

W określeniu potencjałów i wchodzących w ich ramy czynników atrakcyjności rynkowej autor wy
korzystał przede wszystkim własne kilkuletnie doświadczenie i analizy sektora energetyki zawodo
wej , poparte wieloma rozmowami z ich kadrą menadżerską oraz dyskusjami z analitykami Agencji 
Rynku Energii S.A.. 

Powyższe doświadczenia pozwoliły na zaproponowanie przez autora możliwości oceny atrak
cyjności poszczególnych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w świetle czynników atrak
cyjności (nazywanych dalej zmiennymi) budujących cztery potencjały tych przeds iębiorstw: 
- potencjał produkcyjny, 
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- potencjał sprzedażowy, 

- potencjał finansowy , 
potencjał ekologiczny. 
Wymienione potencjały budują dwie ważne sfery działania elektrowni i elektrociepłowni zawo

dowych. Pierwszym jest sfera technologiczna, w której skład wchodzą potencjał produkcyjny, sprze
dażowy i ekologiczny. Drugą można nazwać sferą ekonomiczną, która budowana jest przez poten
cjał finansowy. 

Wiedza o każdym z wymienionych potencjałów jest podstawowym elementem informacji mar
ketingowej, którą musi pos iadać przedsiębiorstwo górnicze jako dostawca produktu dla firmy ener
getycznej. W pakiecie informacji potrzebnych do konstrukcji systemu oceny atrakcyjnośc i rynko
wej elektrowni lub elektrociepłowni zawodov. ej musi znaleźć się wiedza na tematjej mocy produk
cyjnych i wytworzonych produktów, poziomu oraz charakterystyki sprzedaży, sytuacji ekonomicz
nej firmy, a także co ważne w aspekcie prawodawstwa Unii Europejskiej poziomu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

Jak wspominano powyżej w ramach każdego z potencjałów wydzielono zestaw budujących go 
elementów. Zestawienie zmiennych wchodzących w skład kolejnych potencjałów przedstawiono 
w tabelach l do 4. W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych zmiennych w toku dalszej anali
zy oznaczono je jako kolejne x;, gdzie znacznik i określa numer zmiennej. W tabelach l do 4 sym
bole poszczególnych zmiennych zostały przedstawione w nawiasach obok nazw. 

Tabela l. Zmienne określające potencjał produkcyjny elektrowni i elektrociepłowni zawodowej 
T b l l S f . b l d "b d . l f l d l l a e et o van a es es c n es pro uctwn potentia o pi ants an 1eatmg pi ants 

Nazwa 
Nazwa zmiennej budującej potencjał Jednostka 

potencjału 

-moc zainstalowana elektryczna (x 1) MW 

- moc osiągalna elektryczna (x2) MW 

- moc osiągalna cieplna (x3) MW 

- sprawność wytwarzania (x4) % 

Potencjał - zużycie węgla (x5) Mg 

produkcyjny - ilość kupowanego węgla (x6) Mg 

-średnia zawartość popiołu (x7) ~· ; ) 

- średnia zawartość siarki (x8) c;o 

- ilość etatów (x9) os 

-ilość etatów/l MW mocy (x 10) os/ MW 

Zród!o: Opracowame własne. 

Potencjał produkcyjny elektrowni i elektrociep łowni zawodowej budowany jest na bazie cech 
diagnostycznych związanych z możliwościami produkcyjnymi, faktycznie wytworzoną ilością ener
gii elektrycznej i/lub ciepła oraz co szczególnie ważne dla przedsiębiorstwa górniczego w oparciu 
o dane o wykorzystywanym paliwie (tab. l). 

Potencjał sprzedażowy przedsiębiorstwa energetycznego oceniany jest w oparciu o dane na temat 
wysokości sprzedaży jednostek i lościowych poszczególnych rodzajów energii, ich ceny w kontrak
tach dwustronnych (stanowią średnio o 40% sprzedawanej przez firmy energii) oraz osiąganych 
w tym względzie przychodów (tab. 2). 
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Tabela 2. Zmienne określające potencjał sprzedażowy elektrowni i elektrociepłowni zawodowej 
T b! S f b! d 'b l . l f l d h t' l t a e 2. et o vana es escn es sa es potentla o p1ants an ea mg ptan s 

Nazwa 
Nazwa zmiennej budującej potencjał Jednostka 

potencjału 

- ilość wytwarzanej energii elektrycznej (x 11 ) MW h 

-ilość wytwarzanej energii cieplnej (x12) GJ 

-ilość energii zużytej na potrzeby własne (x 13) MW h 

-ilość sprzedanej energii elektrycznej (x 14) MW h 

-ilość sprzedanej energii cieplnej (x 15) GJ 

- cena sprzedaży energii elektrycznej (x 16) PLN/MWh 

- cena sprzedaży energii cieplnej (x 17) PLN/GJ 

-wynik na sprzedaży energii elektrycznej (x 18) PLN 
Potencjal 

-wynik na sprzedaży energii cieplnej (x 19) PLN 
sprzedażowy 

- przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (x20) PLN 

- przychody ze sprzedaży energii cieplnej (x21 ) PLN 

- przychody ze sprzedaży mocy (x22) PLN 

-udział w krajowej sprzedaży energii elektrycznej (x23) o/o 

-udział w krajowej sprzedaży energii cieplnej (x24) o/o 

- koszty paliwa do wytwarzania energii (x25) PLN 

- koszt wytworzenia l MWh energii elektrycznej (x26) PLN/MWh 

-koszt wytworzenia !GJ energii cieplnej (x27) PLN/GJ 

Źródło: Opracowanie własne 

Parametry budujące potencjał finansowy zostały dobrane w oparciu o zestaw zaproponowany 
uchwałą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do kompleksowej oceny finansowej firm 
w Unii Europejskiej [8], uwzględniający po zmianach wprowadzonych przez autora zapisy obowią
zującej obecnie Ustawy o rachunkowości [9] (tab. 3) . Do zestawu parametrów zostały dodane także 
zmienne finansowe specyficzne dla przedsiębiorstwa energetycznego. 

Biorąc pod uwagę nowe dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i dążność 
do wyegzekwowania w Polsce produkcji "czystszej energii", w ramach potencjału ekologicznego 
wydzielono zmienne związane z wielkością emitowanych zanieczyszczeń oraz wydatkami na ochro
nę środowiska (tab. 4). 

O kompleksowości oceny elektrowni i elektrociepłowni zawodowej przy użyciu zaproponowa
nych przez autora parametrów, które zostały przedstawione w tabelach 1-4 może świadczyć fakt, 
iż proponowane zmienne zostały przygotowane, poza kilkuletnim doświadczeniem autora, w opar
ciu o szczegółowe i długotrwałe jego dyskusje z kadrą zarządzającą Agencji Rynku Energii S .A 
oraz Południowego Koncernu Energetycznego S.A .. Istotną kwestiąjest również fakt, że w przypad
ku aplikacyjnego wykorzystania proponowanych zmiennych możliwym jest znalezienie dotyczą
cych ich danych liczbowych. Wszystkie je zbiera bowiem Agencja Rynku Energii. Część z nich 
publikowanajest również w Biuletynie Informacji Publicznej [10]. 

Pomimo przekazywanych powyżej informacji o już przemyślanej oraz dyskutowanej konstrukcji 
powyższych potencjałów i czynników atrakcyjności, w celu zobiektywizowania tego zestawienia, 
w kolejnej części algorytmu badawczego postanowiono liczbowo określić ważność tych elementów. 
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Tabela 3. Zmienne określające potencjał finansowy elektrowni i elektrociepłowni zawodowej 
T b! 3 S t f . b! d .b fi . l . l f l d h . l a e e o van a es e sen es manela potentJa o · p Jan ts an eatmg p ants 

Nazwa 
Nazwa zmiennej budującej potencjał Jednostka 

potencjału 

l. Płynność finansowa 

- wskaźnik płynności finansowej (x28) -

- wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (x29) -
- wskaźnik wysokiej płynności finansowej (x30) -

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 

- wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami (x31 ) -

- współczynnik długu (xJZ) -

- wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu mąjątku (x33) -

- wskaźnik zobowiązania/kapitał (x34) -

- wskaźnik struktury kapitału (x35) -
- wskaźnik pokrycia odsetek (x36) -

-wskaźnik pokrycia obsługi odsetek (x37) -
- wskaźnik zobowiązań długoterminowych (x38) -

- nadwyżka finansowa (x39) PLN 

- stopa nadwyżki finansowej (x40) -

-kapitał obrotowy (x41 ) PLN 

- udział nakładów inwestycyjnych w nadwyżce finansowej (xd % 
Potencjał 

- udział nakładów inwestycyjnych w sprzedaży netto (x43) % 
finansowy 

- udział nakładów inwestycyjnych w amortyzacji (x44) % 

-stopień finansowania amortyzacją inwestycji (x45) -

- stopień finansowania wewnętrznego inwestycji (x46) -

3. Sprawność przedsiębiorstwa 

- wskaźnik obrotowości aktywów II (x47) -

- wskaźnik obrotowości rzeczowych aktywów trwałych (x48) -

- wskaźnik rotacji aktywów bieżących (x4ą) ilość razy 

- wskaźnik pokrycia w dniach - zapasy (x50) dni 

- wskaźnik pokrycia w dniach zapasów węgla (x51 ) dni 

- okres ściągalności należności (x52) dni 

- udział paliwa w przychodach ze sprzedaży (x53) "'o 

- udział kosztów zarządu w wartości produkcji (x54) % 

- koszty pracy (xss) PLN/ os. 

- udzi ał kosztów pracy w przychodach ze sprzedaży (x56) % 

-udział kosztów pracy w produkcji dodanej (x57) % 

- udział zapasów w aktywach bieżących (x58) % 

- wskaźnik operacyjności (x59) 

c.d. na kolejnej stronie 
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4. Rentowność 

- stopa zysku netto (x60) 

- stopa zysku brutto (x61) 

- stopa zysku z działalności gospodarczej (x62) 

- wskaźnik poziomu kosztów (x63) 

- stopa z, s ku operacyjnego (x64) 
Potencjał 

- stopa rentowności kapitału własnego (x65) 
finansowy 

- stopa rentowności aktywów (x66) 

5. Pozostałe wskaźniki budujące potencj ał finansowy 

- produktywność majątku trwałego (x67) 

- techniczne uzbrojenie pracy (x68) 

- wydajność pracy (x 6ą) 

- wskaźnik umorzenia środków trwałych (x70) 

Zródło: Opracowanie własne 

4. OKREŚLENIE WAŻNOŚCI WYDZIELONYCH POTENCJAŁÓW 
I CZYNNIKÓW ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ 

~o 

'7o 

(JÓ 

~; 

% 

~~) 

r.,v 

\ ó 

PLN/ os. 

PLN/ os. 

-

Jak wskazywano w rozdziale 3 w określeniu ważności potencjałów i czynników atrakcyjności ryn
kowej elektrowni oraz elektrociepło\ ·ni zawodowych wykorzystano analizę ekspercką. Na bazie 

bogatego studium literatury z tego zakresu (najpełniejszy zdaniem autora opis tej metody można 

znaleźć w pracach [11,12]) oraz w nawiązaniu do analizy możliwości jej przeprowadzenia w wielo

zakładowych przedsiębiorstwach górniczych (opartej głównie na własnych obserwacjach oraz pra
cy [ 13]) zaproponowano użycie skróconej wersji tej analizy. 

Tabela 4. Zmienne określające potencjał ekologiczny elektrowni i elektrociepłowni zawodowej 
T b! 4 S f hl d 'b l . l l f l d l l a e . , et o van a es e~cn es e:co og1ca potentta o __E! ants an 1eatJf!_g__J21 ants 
Nazwa 

Nazwa zmiennej budującej potencjał Jednostka 
potencjału 

-intensywność emisji pyłów (x71 ) Mg 

-intensywność emisji S02 (xn) Mg 

- intensywność emisji NO, (x73) Mg 
Potencjał 

-intensywność emisji C02 (x74) Mg ekologiczny 
- ilość instalacji do odsiarczania spalin (x75) szt. 

- ilość odsiarczanych spalin (x76) Mg 

- wydatki na pasywną ochroner środowiska (x77) PLN 
-Zrodło : Opracowame własne . 

Autor zaproponował przeprowadzenie analizy eksperckiej na grupie wszystkich menadżerów 
wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio pro
cesem sprzedaży i/lub marketingu węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej. Autorskie 

obserwacje prowadzone w polskich przedsiębiorstwach górniczych pokazały, że ilość tego typu 



badanych nie powinna przekraczać kilkudziesięciu osób. W związku z powyższym należało być 
świadomym tego , że uzyskana próba badawcza musiała znajdować się w okolicach najmniejszej 
poprawnej statystycznie, czyli 30 badanych. 

Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję struktur organizacyjnych polskich przeds iębiorstw górni
czych, do próby badawczej mieli zostać zaliczeni pracownicy central handlowych wybranego wielo
zakładowego przedsiębiorstwa górniczego, j ak też menadżemwie poszczególnych wchodzących 
w nie kopalń . Możliwość przebadania opisywanej powyżej grupy wszystkich menadżerów z dane
go zakresu działań biznesowych pozwala na uzyskanie tzw. badania pełnego oraz kierunkowanego, 
obejmującego swoim zasięgiem wskazanych i wszystkich ekspertów rep rezentujących jednostkę 
w czasie prowadzenia badania. 

Jako narzędzie badawcze zaproponowano wykorzystanie ankiety pocztowej. Ograniczona ilość 
miej sca w b ieżącej pracy oraz rozbudowany charakter ankiety nie pozwalają na przedstawienie jej 
konstrukcji . Odpowiedzi uzyskane w jej ramach miały dać odpowiedź na pytanie o wartość wag 
(znaczenia), jakie dla wpływu na poziom atrakcyjności należy przyjąć dla poszczególnych potencja
łów oraz budujących je zmiennych. 

Wynikiem analizy eksperckiej było oszacowanie wag dla poszczególnych potencjałów i zmien
nych atrakcyjności rynkowej. Ich konstrukcja była oparta na następującym kluczu: 
- zmienna wskazana jako bardzo ważna przez> 80% respondentów uzyskuje wagę l (czynnik 

bardzo ważny) , 

- zmienna wskazanajako bardzo ważna przez 60-8QCJo respondentów uzyskuje wagę 0,75 (czynnik 
ważny), 

- zmienna wskazanajako bardzo ważna przez 40-60~v respondentów uzyskuje wagę 0,50 (czynnik 
umiarkowanie ważny), 

- zmienna wskazana jako bardzo ważna przez 20-40 respondentów uzyskuje wagę 0,25 (czynnik 
małoważny), 

- zmienna wskazana jako bardzo ważna przez < 20c,ó respondentów uzyskuje wagę O (czynnik 
nieważny). 

Propono\ •any system doboru wag był stosowany przez autora w przeszłości w innych prowadzo
nych przez niego pracach badawczych [14, 15]. 

W prowadzeniu dalszych analiz należało wziąć pod uwagę ocenę zbiorczą wynikającą ze wska
zań ekspertów. W tym celu zaproponowano zastosowanie autorskiego pomysłu , opierającego się 

w podstawach na metodzie ważonej średniej arytmetycznej. 
W pierwszej części proponowanego algorytmu obliczono wpływ poszczególnych potencjałów 

na poziom atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa energetycznego. W tym celu zaproponowano 
wykorzystanie wzoru (l): 

l lll 

wjPsr =-I wjPk 
m k=t 

(l) 

gdzie: WjPsr - wskaźni k wagi j-tego potencj ału dla poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni 
lub elektrociepłowni zawodowej; 
WjPk- poziom \ragi j-tego potencj ału dla poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni 
lub elektrociepłowni zawodowej wskazany przez k-tego eksperta; 
m- liczeb-ność próby ekspertów udzielaj ących odpowiedzi 

W kolejnej części algorytmu zaproponowano wyznaczenie wpływu poszczególnych zmiennych 
na poziom atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej, uwzgl ędni ając 

w ramach tego procesu poziom wskaźnika Wrsr· W celu obliczenia tych parametrów w pierwszej 
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kolejności należało wyznaczyć średnie z ocen ekspertów dla poszczególnych zmiennych. Zapropono
wano zastosowanie w tej mierze wzoru (2): 

l m 

wisr =-Iwi 
m k=I 

(2) 

gdzie: W;sr- średnia waga i-tej zmiennej dla poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektro
ciepłowni zawodowej; 
w;- wartość wagi i-tej zmiennej dla poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elek
trociepłowni zawodowej wskazany przez k-tego eksperta; 
m - liczebność próby ekspertów udzielających odpowiedzi 

Obliczając ostatecznie poziomy wag W; określające wpływ poszczególnych zmiennych na po
ziom atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej zaproponowano przyję
cie wzoru (3): 

W; = n w isr * wjPsr 

Iwisr 
i=l 

(3) 

gdzie: W;- waga wpływu i-tej zmiennej na poziom atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektro
ciepłowni zawodowej; 
n- suma zmiennych budujących j-ty potencjał . 

Budując postać wzoru (3) uwzględniono po pierwsze możliwość uzyskania porównywalności 
wartości wag w układzie potencjałów. Z tego względu we wzorze (3) odniesiono wyjściowe , uzyska
ne we wzorze (2) wagi W;sr do sumarycznego poziomu l. Po drugie konstrukcja wzoru (3) daje możli
wość wzięcia pod uwagę w poziomach wag W; dla poszczególnych zmiennych średnich wartości 
wag wpływu na atrakcyjność rynkową, uzyskanych dla potencjałów (poziomów wskaźnika WPsr), 
do których te zmienne należą. 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA I PREZENTACTA JEGO WYNIKÓW 

Badanie ankietowe oparte na zasadach przedstawionych w rozdziale 4 przeprowadzono w najwięk
szej firmie górniczej zajmującej się wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego w Europie, w tym 
oczywiście w Polsce, jakąjest Kompania Węglowa S.A. 

Zostało ono przeprowadzone w okresie lipiec 2007-styczeń 2008 na grupie 32 ankietowanych. 
Objętych nim zostało 3 Dyrektorów, 6 Kierowników oraz 23 Specjalis tów. 14 ankietowanych 
pracowało w Centrali Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, 18 w poszczególnych Zakładach 
Górniczych ze wszystkich 4 Centrów Wydobywczych tego przedsiębiorstwa. Pomimo stosunkowo 
niewielkiej, ale warto zauważyć, że ściśle określonej próby badawczej, badanie to należy uznać 
za poprawne statystycznie. Z metodologicznego punktu widzenia było to badanie pełne , obejmujące 

swoim zasięgiem wskazanych i wszystkich ekspertów reprezentujących w czasie prowadzenia bada
nia objętą nim jednostkę . Analiza obejmowała bowiem wszystkie 32 osoby ze średniej i wyższej 
kadry menadżerskiej Kompanii Węglowej S.A., odpowiadającej w sposób strategiczny i/lub opera
cyjny za prowadzenie kontaktów handlowych oraz marketingowych z klientami z sekto4a energe
tyki zawodowej w Polsce. Opisywani respondenci wchodzili w skład Pionu Sprzedaży i Marketin
gu (wydzielanego w ramach wdrażanej od połowy 2006 roku struktury organizacyjnej Kompanii 
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Węglowej S.A.) i byli pracownikami Biura Strategii Marketingowej, Biura Klientów Strategicz
nych, bądź Biura Obsługi Klienta i Kontroli Jakości . 

Biorąc pod uwagę powyższe elementy, zwłaszcza kierunkowany charakter badania, nie zacho
dziła potrzeba sprawdzania kompetentności badanych, opieranej na przykład na obliczaniu względ
nych współczynników kompetentności ekspertów [13]. Zachowując przedstawiany powyżej dobór 
ankietowanych, odpowiednia konstrukcja narzędzia badawczego z anonimową personalnie metrycz
ką zapewniła jego obiektywność. 

Niestety ze względu na ograniczoną objętość niniejszej pracy nie jest możliwym kompleksowe 
przedstawienie wyników badania. W związku z powyższym autor skupił się na najważniejszych 
wnioskach, koncentrując się przede wszystkim na analizie statystycznej wyników, a szczegółowy 
materiał podsumowujący badanie przedstawił w swojej pracy [16]. 

Analiza wyników badania wykazuje, że w przypadku oceny wpływu poszczególnych potencja
łów na atrakcyjność firmy energetycznej eksperci przydzielali im zgodnie wysokie wartości wag. 
Należy jednak zauważyć, że największą ilość uzyskanych maksymalnych wartości wag otrzymał 
potencjał produkcyjny, następnie potencjał sprzedażowy, a dalej na znacznie niższym poziomie 
finansowy i ekologiczny. 

O ile w przypadku potencjałów należy zauważyć względną zgodność w ocenach ekspertów 
(przydzielenie wysokich wartości wag dla wszystkich czterech potencjałów), o tyle dokładna anali
za uzyskanych odpowiedzi wskazuje na zróżnicowanie ocen poszczególnych ekspertów w przypad
ku badanych zmiennych. Można zaobserwować dodatkowo, że jest ono tym większe im bardziej 
zmienna staje się mniej związaną z działalnością produkcyjną firmy energetycznej. W przypadku 
zmiennych x1 (zainstalowana moc elektryczna), czy też x5 (zużycie węgla) nadawane wagi są 
względnie podobne i kształtują się w przedziale 0,50-1,00, natomiast już przypadku większości 
zmiennych należy zauważyć występowanie rozbieżności w całym przedziale dostępnej skali. Naj
większe zróżnicowanie można zaobserwować w przypadku zmiennych budujących potencjał finan
sowy. 

Ciekawostką jest fakt, że wysokość wag nadawanych przez ekspertów poszczególnym zmien
nym nie odpowiada wysokości wag przydzielanych odpowiednim potencjałom. Najbardziej charak
terystyczną jest tutaj sytuacja obserwowana w przypadku potencjału finansowego, gdzie wysokie 
wartości nadawane znaczeniu potencjału nie korespondują z niskimi poziomami wag dla poszcze
gólnych budujących je zmiennych. 

Analizując zebrane dane, zgodnie z zapisami rozdziału 4, przeprowadzono analizę statystyczną 
poziomów wag dla wszystkich zmiennych, w celu znalezienia średnich z wag przydzielonych przez 
ekspertów dla każdego z potencjałów i zmiennych. 

W pierwszej części opisywanego procesu analitycznego w przypadku każdego potencjału i każ
dej zmiennej przeprowadzono obliczenia średniej wagi na podstawie wag przydzielanych odpowied
niemu potencjałowi oraz zmiennej przez wszystkich ekspertów. Wykorzystano do tego procesu 
wzory (l) i (2). Wyniki tych obliczeń dla potencjałów przedstawiono na rysunku l, natomiast dla 
zmiennych na rysunku 2. 

Dla uzyskania porównywalności poziomów wartościowych odnoszono następnie tak uzyskane 
wagi do sumarycznego poziomu l. W celu uwzględnienia wartości wag uzyskanych przez odpowied
nie potencjały (rys. l) w końcowej części obl iczeń ważono natomiast tak otrzymane poziomy wag 
w przypadku każdej ze zmiennych średnimi wartościami wag uzyskanymi w badaniu dla poszcze
gólnych potencjałów. Użyto do tego procesu wzór (3) . Ze względu na charakter i pojemność niniej
szej pracy w dalszej jej części przedstawiono wyniki analiz opartych na wyliczeniach wynikają
cych ze wzorów l i 2, prezentujących poziomy wag zmiennych uzyskanych bez uwzględnienia 
wag potencjałów. Jak wskazywano powyżej wyniki tych obliczeń dla wszystkich zmiennych za
warto na rysunku 2. Szczegółowe wyniki obl iczeń uwzględniających wagę potencjałów (rys. l) 
zaprezentowano szczegółowo w pracy [16]. 

157 



Analiza wyników obliczeń przedstawionych na rysunku l wskazuje na to, że największą wagę 
w ocenie atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw energetyki zawodowej menadżerawie firm gór
niczych wiążą z ich możliwościami produkcyjnymi i sprzedażowymi. Mniejszą wagę przywiązują 
oni natomiast do sytuacji finansowej firmy energetycznej i możliwośc i bieżącego regulowania przez 
nią zobowiązań wobec dostawcy paliwa grzewczego. Zaskakuj ąca jest także stosunkowo niska war
tość, jaką w badaniu uzyskał potencjał ekologiczny. Wynik ten może niestety wskazywać na to, 
że menadżerawie firmy górniczej nie zwracają uwagi na proekologiczny rozwój elektrowni i elektro
c iepłowni. Nie uznają więc za tak ważną w przypadku współpracy handlowej potrzeby rozwoju 
jak najmniej uciążliwego dla środowiska sposobu spalania węgla kamiennego przez elektrownię 
lub elektrociepłownię zawodową. Niestety pogląd ten nie jest zgodny z kierunkami rozwoju branż 
paliwowo-energetycznych, wyznaczanymi przez organy Unii Europejskiej w dyrektywach UE. 
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Rys. l. Zestawienie średnich arytmetycznych dla wag przydzielonych potencjałom 
w trakcie analizy eksperckiej 
Figure l . Set o f arithmetical means for weights o f potentials in ex pert analysis 

Kolejne ciekawe wnioski przynosi analiza znaczenia poszczególnych zmiennych dla określenia 
atrakcyjności firm energetycznych. Analiza rysunku 2 nie w pełni (charakter obliczeń) , lecz jednak 
w zasadniczej części odzwierciedla wyniki znaczenia poszczególnych potencjałów . 

Należy bowiem zauważyć, że w ocenie ekspertów zmienne budujące potencjał produkcyjny jak 
i potencjał sprzedażowy mają większe znaczenie dla oceny atrakcyjności rynkowej firmy energe
tycznej, niż zmienne związane z potencjałem finansowym oraz ekologicznym. Aż 18 spośród 19 
zmiennych, które otrzymały wagi świadczące o ich bardzo dużym znaczeniu należy właśnie do tych 
dwóch potencjałów (rys . 2) . Ostatnią w tym gronie jest zmienna x72 z potencjału ekologicznego. 
Udział ilości zmiennych o średniej ocen powyżej 0,75 to w przypadku potencj ału produkcyjnego 
60r:D, natomiast w potencjale sprzedażowym 52%. 

Dwie najwyżej ocenione zmienne zaliczają się do potencjału produkcyjnego. Najwyższą wa
gę w układzie wszystkich parametrów eksperci nadal i zmiennej x6 - ilość kupowanego węgla, 
co z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa górniczego jako dostawcy tego paliwa wydaje się 
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jak najbardziej zrozumiałe. Na drugim miejscu znalazła się natomiast zmienna x5 - zużycie węgla, 

co z powyższych względów także wydaje się być jak najbardziej naturalnym. Zdecydowana więk- · 
szość pozostałych zmiennych budujących potencjał produkcyjny notuje w badaniu wagi również 
wskazujące na ich bardzo duże znaczenie w ocenie atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrocie
płowni zawodowych. Jedynymi wyjątkami stały się zmienne x9 i x 10, związane z ilością etatów wy
stępujących w przedsiębiorstwach energetycznych, które z resztą, co warte zauważenia, otrzymały 

naj niższe oceny średnie w całym zbiorze zmiennych. Było to odpowiednio 0,2188 oraz 0,2500 
(rys. 2). 
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Rys. 2. Zestawienie średnich arytmetycznych wag przydzielonych zmiennym atrakcyjności 
w trakcie analizy eksperckiej. 
Figure 2. Set o f arithmetical means for wcights o f variabies in ex pert analysis 

Tak jak w analizie znaczen ia potencjałów, tak w przypadku badania zmiennych cechami o du
żym znaczeniu dla oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw energetycznych stały się zmienne 
budujące potencjał sprzedażowy (rys. 2). Najwyższą ocenę (trzecią najwyższą w zestawie wszyst
kich zmiennych) w tej kwesti i otrzymała zmienna x11 - i lość wytwarzanej energii elektrycznej. Jak 
wskazywano w poprzednim akapicie z punktu widzenia dostawcy, a więc partnera handlowego znaj
dującego się wcześniej w łańcuchu logistycznym, pozycja ta wydaje się być w pełni uzasadnioną. 
Wartym zauważenia jest fakt , że praktycznie wszystkim zmiennym budującym potencjał sprzeda
żowy eksperci nadali wysokie wagi, świadczące o bardzo dużym wpływie tej grupy zmiennych 
na poziom atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej . Najniższą ocenę 
otrzymała w tym względzie zmienna x13 - i lość energii zużytej na własne potrzeby. Dla oceny po
ziomu atrakcyjności rynkowej nie wydaje się to być rzeczywiście cecha pierwszoplanowa. 

Jak wspominano powyżej inne, zdecydowanie niższe wyniki daje analiza znaczenia dla atrakcyj
ności rynkowej zmiennych budujących potencjały finansowy oraz ekologiczny. Są to więc w zdecy-
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dawanej większości zmienne o mniejszym znaczeniu dla oceny poziomu atrakcyjności . Należy przy 
tym także jeszcze raz zauważyć dysproporcję pomiędzy wynikami uzyskanymi dla samych potencja
łów oraz budujących je zmiennych. 

Analizując dokładnie wyniki uzyskane dla potencjału finansowego można łatwo zauważyć, 

że najwyższe wagi uzyskano dla zmiennych świadczących o płynności finansowej przeds iębiorstwa 

energetycznego. Dotyczy to zwłaszcza zmiennej x28 - wskaźnik płynnośc i finansowej (ocena naj
wyższa), ale także x29 - wskaźnik podwyższonej płynności finansowej oraz x30 - wskaźnik wyso
kiej płynności finansowej. Wagi, jakie uzyskały te zmienne są znacząco niższe od wag dla więk
szości zmiennych związanych z potencjałem produkcyjnym oraz sprzedażowym a nawet ekologicz
nym, lecz z kolei znacznie wyższe od wag pozostałych zmiennych budujących potencjał finanso
wy. Wysokie wartości wag dla zmiennych płynności finansowej wskazują, że menadżerawie firm 
górniczych zwracają w przypadku przedsiębiorstw energetycznych uwagę przede wszystkim na kwe
stię ich bieżącej wypłacalności. Ciekawym jest to , że poza wiedzą o poziomie płynności finanso
wej , elementem najbardziej ich interesującym od strony wpływu na poziom atrakcyjności rynko
wej elektrowni jest udział kosztów zarządu w wartości produkcji - zmienna x54, a zaraz potem wie
dza o wartościach zmiennych powiązanych z bieżącą sytuacją finansową, do których niewątpliwie 
należy zaliczyć zmienną x52 - okres ściągalności należności oraz zmienną x41 -kapitał obrotowy. 

Nawet o połowę niżej w stosunku do zmiennych potencjału produkcyjnego oraz sprzedażowego 
zostało określone przez ekspertów znaczenie innych zmiennych budujących potencjał finansowy. 
Za ciekawy należy uznać przede wszystkim bardzo "słaby" wynik zmiennych x56 - udział kosztów 
pracy w przychodach ze sprzedaży oraz x57 - udział kosztów pracy w produkcji dodanej, których 
wartości sąjednymi z najważniejszych w ocenie przez organy rządowe sprawności przedsiębiorstw 
państwowych. 

Wagi, jakie uzyskały zmienne budujące potencjał ekologiczny wykazują chyba największą nie
zgodność w stosunku do poziomu wagi przyznanego temu potencjałowi . O ile bowiem w ocenie 
menadżerów firmy górniczej potencjał ekologiczny znalazł się na czwartym, najniższym miejscu, 
jeś li chodzi o jego wpływ na kształtowanie poziomu atrakcyjności rynkowej firmy energetycznej 
(rys. 1), należy zauważyć, że oceny stawiane samym zmiennym lokują się znacznie wyżej. Najwyż
szy wpływ na rynkowy wizerunek firmy energetycznej od strony firmy górniczej ma zdaniem eks
pertów intensywność emisji 502• Należy wiązać tą kwestię wprost ze związkiem tego parametru 
z samym węglem kamiennym. Relacja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w cenniku dla węgli ener
getycznych sprzedawanych do energetyki zawodowej . Wartym zauważeniajest fakt, że za zmien
ne bardzo ważne dla oceny atrakcyjności rynkowej w potencjale ekologicznym eksperci uznali tak
że inne parametry powiązane z węglem kamiennym, jako paliwem elektrowni i elektrociepłown i . 

Są to bowiem: zmienna X73- intensywność emisji NOx, X74 - intensywność emisji co2 oraz X75-

- i lość instalacji do odsiarczania spalin. 
Fotwierdzeniem przytaczanych powyżej wniosków jest fakt, że za znacznie mniej ważne eksper

ci uznali np. wydatki na pasywną ochronę środowiska (zmienna x77). 

Wyniki powyższych analiz wskazują dobitnie na rodzaje potencjałów oraz budujących je zmien
nych opisujących firmy energetyczne, które powinny być przedmiotem dokładnych, powtarzalnych 
analiz firm górniczych jako ich dostawców. Zgodnie z przedstawianą w rozdziale 2 metodologią 
marketingu relacyjnego informacje dotyczące oceny atrakcyjności rynkowej poszczególnych elek
trowni lub elektrociepłowni zawodowych powinny bowiem stanowić podstawę dla budowy strate
gii marketingowej ich dostawcy, czyli firmy górniczej, szczególnie w zakresie budowy systemów 
motywowania (np. systematyki udzielania wydłużonych terminów płatności, rabatów wierności itp .). 
Ograniczona pojemność niniejszego opracowania nie pozwala na przedstawienie przełożenia przed
stawianych powyżej wyników na poziomy konkretnych narzędzi marketingowych. Autor odwołuje 
czytelnika w tej kwestii do swojej pracy [16]. 
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WNIOSKI 

Przedstawione w pracy propozycje metodologiczne oraz ich aplikacyjne wykorzystanie pozwalają 
zdaniem autora firmie górniczej na poprawne z punktu widzenia statystycznego i marketingowego 
określenie elementów, których badanie w sposób okresowy pozwala na rynkową, kompleksową 
analizę atrakcyjności rynkowej firmy energetycznej. Korzystając w tej kwestii z zasad marketingu 
relacyjnego wyniki tego typu analiz pomagają w budowie strategii marketingowej firmy górniczej, 
stanowiąc dla niej podstawy analityczne. 

Do najważniejszych wniosków szczegółowych wynikających z niniejszej pracy należą następu-
jące tezy: · 

atrakcyjność rynkową elektrowni i elektrociepłowni zawodowych można określać poprzez uży
cie zaproponowanego w pracy zestawu czterech potencjałów atrakcyjności: potencjału produk
cyjnego, potencjału sprzedażowego, potencjału finansowego oraz potencjału ekologicznego, 
potencjały atrakcyjności budowane są przez zestaw 77 czynników (zmiennych) atrakcyjności 
zestawiających zbiór najważniejszych parametrów opisujących elektrownie i elektrociepłownie 

zawodowe, również pod kątem dostępności informacji liczbowych dla firmy górniczej, 
proponowany prze autora algorytm badań opartych na analizie eksperckiej oraz oparte na nim 
badania aplikacyjne pozwoliły na wskazanie ważności poszczególnych potencjałów i budują
cych je zmiennych dla określania atrakcyjności firmy energetycznej dla firmy górniczej, 
za bardzo ważne zdaniem ekspertów dla określenia atrakcyjności rynkowej firmy energetycznej 
należy uznać wiedzę o wszystkich czterech proponowanych przez autora potencjałach atrak
cyjności. Pomimo wykazanego równoważnie wysokiego znaczenia wszystkich potencjałów 
na bazie badań należy uznać, iż ważniejszymi z punktu widzenia wpływu na określenie pozio
mu atrakcyjności rynkowej elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej są zmienne związane 

z potencjałem produkcyjnym i sprzedażowym. Za zmienne najważniejsze dla tej kwestii w po
szczególnych potencjałach określono: ilość kupowanego węgla, ilość wytwarzanej energii elek
trycznej, wskaźnik płynności finansowej oraz intensywność emisji so2. 
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Meaning o f Potentials and Variabies o f Marketing Attractiveness 
of Plants and Beating Plants in Poland for Coal Mines 

Tbis paper presents construction of metbod using to survey of weigbts of potentials and variabies 
of marketing attractiveness of plants and heating plants. Autbor suggests tbat tbis metbod could be 
base to make marketing strategies of coal mines. In building of tbis metbod tbere is used expert 
analysis idea. At tbe end autbor delves witb using datas from Kompania Węglowa' s experts. 
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Wyznaczanie zmiennych kluczowych, regulujących 
oraz zewnętrznych opisuj ących obiekty na przykładzie 
wybranych kopalń węgla kamiennego 

Andrzej Krowiak 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania siły oddziaływania zmiennych 
opisujących obiekt z podziałem na: zmienne kluczowe charakteryzujące się największą s iłą oddzia
ływania, zmienne autonomiczne mające najmniejszy wpływ na zachowanie s ię obiektu oraz zmien
ne pomocnicze i regulujflce mające wpływ pośredni. Do tego celu wykorzystano analizę korelacj i 
zerowego i wyższych rzędów. Zastosowanie metody pokazano na przykładzie wybranych danych 
opisujących trzy kopalnie węgla kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Ekonomika, kopalnie, system ekspercki, badania, metoda 

WPROW ADZENIE 

Funkcjonowanie każdego obiektu można opisać liczbowo wieloma zmiennymi. Obiektem w tym 
znaczeniu może być rozbudowany układ techniczny czy technologiczny, społeczny, organizacyjny 
(np. przedsiębiorstwo) czy gospodarka danego kraju. Zmienne opisujące obiekt mogą mieć charak
ter parametrów technicznych czy użytkowych, ekonomicznych, czy mierzalnych zjawisk społecz
nych. Istotą przedstawionej metody jest możliwość opisania danego obiektu zmiennymi o różnym 
charakterze, podając wielkości w dowolnych jednostkach miary. Pojawia się jednak problem okre
ś lenia siły wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi zmiennymi oraz wpływu poszczególnych 
zmiennych na zachowanie się całego obiektu. Analiza przebiegu poszczególnych zmiennych w cza
sie nie daje syntetycznej odpowiedzi na to pytanie. W artykule przedstawiono metodę analityczną 

pozwalającą na wyliczanie oddziaływania pomiędzy zmiennymi opisującymi dany obiekt oraz siły 
ich wpływu na zachowanie się całego obiektu. Przedstawioną w artykule metodę zilustrowano ob
liczeniami na przykładzie danych archiwalnych z lat 1998-2002 dotyczących trzech wybranych 
kopalń węgla kamiennego. Skorzystano z danych archiwalnych, gdyż dane aktualne są niedostępne. 
Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na pokazanie praktycznego zastosowania tej metody. 

METODA ANALIZY 

W zależności od wielkości wpływu danej zmiennej na inne opisujące obiekt wyróżnia się [2] : 
- zmienne kluczowe charakteryzujące się największą siłą oddziaływania na inne; 
- zmienne autonomiczne posiadające niewielką siłę oddziaływania na inne; 
- zmienne regulujące i pomocnicze zlokalizowane w pobliżu centrum przedzi ału. Ich wpływ na 

całość zachowania się obiektu jest relatywnie niewielka, chociaż przy specyficznym układzie 
zmiennych pierwszego i drugiego rodzaj u mogą mieć istotny wpływ na zachowanie się obiektu. 
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W analizie wykorzystano wybrane arbitralnie zmienne przypisując im następujące indeksy: 
l- wielkość wydobycia węgla w roku [t]; 
2- wydajność pracy dołowa [kg/pdn]; 
3- wielkość wynagrodzenia z narzutami odniesiona do l tony wydobytego węgla [zł/t]; 
4- koszty materiałów odniesione do l tony wydobytego węgla [zł/t]; 
5- koszty energii odniesione do l tony wydobytego węgla [zł/t]; 
6 -koszty inne odniesione do l tony wydobytego węgla [zł/t]. 

W pierwszym kroku metody oblicza się korelacje pomiędzy zmiennymi. 
Korelacje pomiędzy dworna zmiennymi, nazywane dalej korelacjami O rzędu, liczone parami 

wylicza się z wykorzystaniem typowych funkcji statystycznych zawartych np. w programie EXCELL. 
Zastosowane w analizie nilrzędzie korelacji pozwala stwierdzić, czy dwa zakresy danych zmie

niają się jednocześnie i w jakim stopniu- to jest czy duże wartości w jednym zbiorze odpowiadają 
dużym wartościom z drugiego zbioru (korelacja dodatnia) lub czy małym wartościom z jednego 
zbioru odpowiadają duże wartości z drugiego zbioru (korelacja ujemna). Wskaźnik korelacji defi
niuje się jako iloraz kowariancji dwóch zbiorów danych oraz iloczynu odchyleń standardowych dla 
tych zbiorów. 

W artykule dla korelacji O rzędu będziemy stosowali oznaczeniarii rozumiejąc przez to korela
cję pomiędzy i-tym aj-tym zbiorem danych. Wskaźnik korelacji może przyjmować wartości z za
kresu (-1) do (+l) . Im wyższa bezwzględna wartość tego wskaźnika, tym silniejszy związek po
między zbiorami danych. Wartość zero oznacza brak korelacji. 

Wyznacza się również współczynniki korelacji cząstkowych I, II i III rzędu pokazujące wza
jemne oddziaływania pomiędzy wieloma zmiennymi [l]. 

Korelacja cząstkowa I rzędu wyliczanajest ze wzoru: 

(l) 

gdzie: rij.k- współczynnik korelacji I rzędu określający relacje pomiędzy zbiorami i oraz j przy 
uwzględnieniu wpływu zbioru k na zbiory i oraz j; rij - współczynnik korelacji O rzędu określający 
relacje pomiędzy zbiorami i oraz j; rik- współczynnik korelacji O rzędu określający relacje pomię
dzy zbiorami i oraz k; rik- współczynnik korelacji O rzędu określający relacje pomiędzy zbiorami j 
oraz k. 

Korelację I rzędu interpretuje się jako korelację pomiędzy zmiennymi i oraz j przy uwzględnie
niu wpływu zmiennej k na zmienne i oraz j . 

Korelacja cząstkowa II rzędu wyliczanajest ze wzoru: 

(rijk - (rilk) · (riLk)) 
(2) 

gdzie: rij.kl - współczynnik korelacji II rzędu określający relacje pomiędzy zbiorami i oraz j przy 
uwzględnieniu wpływów zbiorówkoraz l na zbiory i oraz j; rij.k- współczynnik korelacji I rzędu 
określający relacje pomiędzy zbiorami i oraz j przy uwzględnieniu wpływu zbioru k na zbiory i 
oraz j; ril.k- współczynnik korelacji I rzędu określający relacje pomiędzy zbiorami i oraz l przy 
uwzględnieniu wpływu zbioru k na zbiory i oraz l; rjl.k- współczynnik korelacji I rzędu określający 
relacje pomiędzy zbiorami j oraz l przy uwzględnieniu wpływu zbioru k na zbiory j oraz l. 

Korelację II rzędu interpretuje się jako korelację pomiędzy zmiennymi i oraz j przy uwzględ
nieniu wpływu zmiennych k oraz l na zmienne i oraz j. 
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Korelacja cząstkowa III rzędu wyliczana jest ze wzoru: 

(rij.k 1- (rintkl) · (rjm.kl )) 
(3) 

gdzie: rij kim- współczynnik korelacji III rzędu określający relacje pomiędzy zbiorami i oraz j przy 
uwzględnieniu wpływów zbiorów k, l oraz m na zbiory i oraz j; rij.kl --współczynnik korelacji II rzę
du określająca relacje pomiędzy zbiorami i oraz j przy uwzględnieniu wpływu zbiorów k oraz l na 
zbiory i oraz j; rim.kl- współczynnik korelacji II rzędu określająca relacje pomiędzy zbiorami i oraz 
m przy uwzględnieniu wpływu zbiorówkoraz l na zbiory i oraz m; rjm.kl- współczynnik korelacji 
II rzędu określająca relacje pomiędzy zbiorami j oraz m przy uwzględnieniu wpływu zbiorów k 
oraz l na zbiory j oraz m. 

Korelację III rzędu interpretuje się jako korelację pomiędzy zmiennymi i oraz j przy uwzględ-
nieniu wpływu zmiennych k, I oraz m na zmienne i oraz j. 

Analogicznie można określać korelacje wyższego rzędu. 
W tym przypadku ograniczono się jedynie do obliczania korelacji O i I rzędu. 
Dane źródłowe podano w tabeli l. Wyliczenia wartości względnych korelacji O rzędu zawarte 

są w tabeli 2, a ich wartości bezwzględne w tabeli 3. Wartości względne korelacji I rzędu podane 
są w tabeli 4, a ich wartości bezwzględne w tabeli 5. 

W drugim kroku wyliczone wartości względne korelacji przelicza się na wartości bezwzględne 
(tylko dodatnie). Z punktu widzenia przedstawionej metody jest to założenie istotne, gdyż interesu
je nas wielkość siły oddziaływania pomiędzy zmiennymi - obojętnie, czy korelacje mają znak ujem
ny czy dodatni. Oczywiście, dla wyliczania korelacji wyższych rzędów wykorzystujemy nadal war
tości względne (dodatnie i ujemne) z tablic korelacji niższych rzędów. 

W trzecim kroku wyliczamy sumy wszystkich wskaźników korelacji oddzielnie dla poszczegól
nych zmiennych i dla uzyskania porównywalności analiz dla korelacji różnych rzędów wyliczamy 

· średnią arytmetyczną tych wskaźników. 
W czwartym kroku określamy przedział zmienności dla poszczególnych zmiennych przyjmując 

umownie, że wartość minimalna średniej arytmetycznej wskaźników ma przypisaną wartość 0%, 
a maksymalna 100%. Pozwala nam to na wyliczenie w procentach siły wpływu danej zmiennej na 
zachowanie się obiektu. Wartości tych liczb istotnie wyższe od 50% pozwalają zaliczyć daną zmien
ną do zmiennych kluczowych, wartości istotnie niższe do zmiennych autonomicznych, a wartości 
zbliżone do 50% do zmiennych regulujących i pomocniczych. 

WNIOSKI 

W analizie konkretnych danych przyjęto, że każda kopalnia stanowi niezależny od innych obiekt. 
W ramach poszczególnych kategorii zmiennych kolejność zapisu odpowiada malejącej sile oddzia
ływania . · 

Na podstawie analiz korelacji O rzędu można stwierdzić, że : 

- do zmiennych kluczowych dla kopalni-l można zaliczyć zmienne 3 (wynagrodzenia z narzutami), 
6 (inne koszty), l (wydobycie węgla) i 2 (wydajność pracy dołowa), dla kopalni-2 zmienne 2 
(wydajność pracy dołowa) i 4 (koszty materiałów), a dla kopalni-3 zmienne l (wydobycie wę
gla), 4 (koszty materiałów), 5 (koszty energii) i 3 (wynagrodzenia z narzutami); 
do zmiennych autonomicznych dla kopalni-l można zaliczyć zmienną 4 (koszty materiałów), dla 
kopalni-2 zmienne 3 (wynagrodzenia z narzutami), 5 (koszty energii) i l (wydobycie węgla), a dla 
kopalni-3 zmienna 2 (wydajność pracy dołowa); 
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- do zmiennych regulujących i pomocniczych dla kopalni-l można zaliczyć zmienną 2 (wydaj
ność pracy dołowa), dla kopalni-2 zmienne l (wydobycie węgla) i 6 (inne koszty), a dla kopalni-3 
zmienna 6 (inne koszty). 
Dla różnych kopalń przypisanie zmiennych do poszczególnych kategorii jest różne . Na przy

kład zmienną kluczową o największej sile oddziaływania w kopalni-l jest zmienna 3 (wynagrodze
nia z narzutami), dla kopalni-2 zmienna 2 (wydajność pracy dołowa) a dla kopalni-3 zmienna l (wy
dobycie węgla) . Odpowiednio zmienną autonomiczną o najmniejszej sile oddziaływania dla kopal
ni-l jest zmienna 4 (koszty materiałów) , dla kopalni-2 zmienna 3 (wynagrodzenia z narzutami) a dla 
kopalni-3 zmienna 2 (wydajność pracy dołowa). 

Na podstawie analiz korelacji I rzędu można stwierdzi ć, że: 

- do zmiennych kluczowych dla kopalni-l można zaliczyć zmienną 5 (koszty energii), dla kopal
ni-2 zmienne 2 (wydajność pracy dołowa) i 6 (inne koszty), a dla kopalni-3 zmienne 4 (koszty 
materiałów) i l (wydobycie węgla); 

- do zmiennych autonomicznych dla kupalni-l można zaliczyć zmienne 4 (koszty materiałów) i 6 
(inne koszty), dla kopalni-2 zmienne 3 (wynagrodzenia z narzutami), 5 (koszty energii) i 4 (kosz
ty materiałów), a dla kopalni-3 zmienne 2 (wydajność pracy dołowa), 6 (inne koszty) i 5 (kosz
ty energii); 

- do zmiennych regulujących i pomocniczych dla kopalni- l można zaliczyć zmienne 3 (wynagro
dzenia z narzutami) , l (wydobycie węgla) i 2 (wydajność pracy dołowa), dla kopalni-2 zmienna l 
(wydobycie węgla), a dla kopalni-3 zmienna 3 (wynagrodzenia z narzutami) . 
Uwzględnienie wpływu trzeciej zmiennej na korelacje pomiędzy dwoma zmiennymi (porów

nanie wyników obliczeń opartych na korelacjach O rzędu i I rzędu) powoduje następujące przesu
nięcia pomiędzy kategoriami zmiennych i siły ich wpływu na obiekt: 
- zmienną dominującą o największej sile oddziaływania dla kopalni-l jest zmienna 5 (koszty ener

gii). Dla kopalni-2 nadal jest to zmienna 2 (wydajność pracy dołowa) , a dla kopalni-3 następuje 
zmiana lidera ze zmiennej 4 (koszty materiałów) na zmienną l (wydobycie węgla); 

- dla zmiennych autonomicznych nie występuje zmiana pozycji dla wszystkich obiektów; 
- dla kopalni-l zmienna l (wydobycie węgla) awansuje z kategorii zmiennych pomocniczych i re-

gulujących do kategorii zmiennych kluczowych, a zmienna 6 (inne koszty) awansuje z kategorii 
zmiennych autonomicznych do kategorii zmiennych kluczowych; 

- dla kopalni-2 najbardziej spektakularnym zjawiskiem jesl przejście zmiennej l (wydobycie wę
gla) z kategorii zmiennych pomocniczych i regulujących do zmiennych autonomicznych; 

- dla kopalni-3 zmienne 5 (koszty energii) i 3 (wynagrodzenia z narzutami) przechodzą z katego
rii zmiennych pomocniczych i regulujących do kategorii zmiennych kluczowych, a zmienna 6 
(inne koszty) z kategorii zmiennych autonomicznych do zmiennych kluczowych. 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiona metoda nadaje się do analizowania różnego typu obiektów opisanych danymi tech
nicznymi, techniczno-ekonomicznymi czy wymiernymi wielkościami społecznymi . Zmienne defi
niuje się w jednostkach charakterystycznych dla nich. 

Analiza taka jest szczególnie przydatna dla celów zarządzania. Kadra kierownicza powinna zwra
cać szczególną uwagę na zmienne kluczowe i je kontrolować, gdyż mają one największy wpływ na 
zachowania obiektu jako całości. 

Podział na kategorie zmiennych wyznaczony w oparciu o korelacje O rzędu jest pierwszym przy
bliżeniem. W przypadku dużych rozpiętości pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi 
średniej korelacj i daje to dosyć jednoznaczny obraz podziału na kategorie zmiennych. Wyliczanie 
kolejnych korelacj i wyższego rzędu powoduje wtedy jedynie przesunięcia w kategoriach zmien
nyc/z dominujących i autonomic;:nyclz w kolejności siły oddziaływania. Zmienne pomocnicze i re-
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gulujące mogą wtedy zmieniać swoją pozycję bardziej lub mniej w ramach swojej kategorii lub 
grawitować w kierunku zmiennych dominujących lub autonomicznych. 

W przypadku niewielkich rozpiętości pomiędzy średnimi warto:kiami maksymalnymi i mini
malnymi korelacj i, w szczególności, gdy mamy do czynienia z korelacjami dodatnimi i ujemnymi, 
należy wyliczać korelacje wyższego rzędu, gdyż wyniki tych obliczeń są bardziej wiarygodne niż 

obliczenia w oparciu tylko o korelacje O rzędu. W przykładzie przedstawionym w artykule mamy do 
czynienia z tą drugą sytuacją. 
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Determination of Key and Autonomie, As Well As Control and Auxiliary 
Variabies in the Group of Econornic Dat~ Describing Objects 
On the Example o f Mines of the Hard Coal 

The paper presents a method of analysis of the influence o f individual variabies describing the ob
ject. The impact o f key variabies i s the greatest, while autonomie variabies are o f weakest influence. 
Control and auxi liary variabies have intermediate impact on the object. The object- in the mean
ing of presented method- can be an expanded system: technical, technological, social, and organi
zational (e.g. enterprise), a branch or country's economy, which is described by many variables. 
Method was illustrated by analysis of data describing three mines o f the hard coal. Correlation ana
lysis of zero order and higher orders was used. 
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Tabela l. Dane źródłowe 
T b! l P. d a e nmary ata 

Id. Opis 1998 1999 2000 2001 

I Kopalnia-l 

l. Wydobycie węgla [t] 3 174 000 3217000 3 472 000 3 454 300 

2. Wydajność pracy dołowa [lcg/pdn] 5 177 7 251 6 454 6 854 

3. Wynagrodzenia z narzutami [zł/t] 72,44 69,92 62,88 63,62 

4. Koszty materiałów [zł/t] 13,3 14,92 12,42 13,92 

5. Koszty energii [zł/t] 7,21 7,96 8,16 8,89 

6. Inne koszty [zł/t] 31,7 31,42 30,58 29,85 

II Kopalnia-2 

l. Wydobycie węgla [t] 3 515 000 3 900 000 4 920 000 6 120 000 

2. Wydajność pracy dołowa 3 771 5 433 5 755 6 376 

3. Wynagrodzenia z narzutami [zł/t] 73,58 62,25 62,08 65,2 

4. Koszty materiałów [zł/t] 8,79 9,29 10,36 11,76 

5. Koszty energii [zł/t] 4,57 4,59 6 6,94 

6. Inne koszty [zł/t] 34,81 24,59 26,53 25,12 

III Kopalnia-3 

l. Wydobycie węgla [t] 3 484 120 2 933 600 2 946 500 2 693 600 

2. wydajności pracy dołowa 4 780 5 861 5 505 5 252 

3. Wynagrodzenia z narzutami [zł/t] 87,87 91,83 83,35 94,72 

4. Koszty materiałów [zł/t] 18,07 13,72 12,44 17,81 

5. Koszty energii [zł/t] 9,75 10,3 10,43 10,9 

6. Inne koszty [zł/t] 36,3 32,77 28,46 32,84 
' Zrodło: [3]. 

Tablica 2. Korelacje O rzędu - wartości względne 

Table 2 Correlation O orders- relative value 
l!j I 2 3 4 5 

I Kopalnia- l 

l. 1,0000 0,3666 -0,9898 -0,4669 0,7217 

2. 0,3666 1,0000 -0,4833 0,3993 0,7708 

3. -0,9898 -0,4833 1,0000 0,4203 -0,7833 

4. -0,4669 0,3993 0,4203 1,0000 -0,0130 

5. 0,7217 0,7708 -0,7833 -0,0130 1,0000 

6. -0,7184 -0,5785 0,7665 0,2869 -0,9434 

II Kopalnia-2 

l. 1,0000 0,8664 -0,2173 0,6665 0,5434 

2. 0,8664 1,0000 -0,6461 0,6666 0,5183 

3. -0,21 73 -0,6461 1,0000 -0,4962 -0,4471 

4. 0,6665 0,6666 -0,4962 1,0000 0,9751 

5. 0,5434 0,5183 -0,4471 0,9751 1,0000 

6. -0,5891 -0,9105 0,8313 -0,5037 -0,3473 
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2002 

3 345 000 

7 201 

65,89 

13,16 

8,85 

29 ,44 

5 800 000 

6 026 

69,14 

9,1 

4,3 

26,28 

2 455 900 

5 205 

104,79 

20,41 

11,06 

32,97 

6 

-0,7184 

-0,5785 

0,7665 

0,2869 

-0,9434 

1,0000 

-0,5891 

-0,9105 

0,8313 

-0,5037 

-0,3473 

1,0000 



Tablica 2. Cd. 
Table 2 Cont' d 

Ilj 1 

III 

l. 1,0000 

2. -0,3666 

3. -0,7336 

4. -0,2715 

5. -0,9807 

6. 0,4133 
' Zrodło: obhczema własne. 

2 

-0,3666 

1,0000 

-0,0868 

-0,6907 

0,2319 

-0,6146 

3 4 

Kopalnia-3 

-0,7336 -0,2715 

-0,0868 -0,6907 

1,0000 0,7737 

0,7737 1,0000 

0,7149 0,3458 

0,2854 0,6494 

Tablica 3. Korelacje O rzędu- wartości bezwzględne 

Table 3 Correlations O orders - absolute values 
i/j l 2 3 4 5 6 

I Kopalnia-l 

l 1,0000 0,3666 0,9898 0,4669 0,7217 0,7184 

2 0,3666 J,UOOO:,.' 0,4833 0,3993 0,7708 0,5785 

3 0,9898 0,4833 1,0000 0,4203 0,7833 0,7665 

4 0,4669 0,3993 ., 0,4203 1,0000 0,0130 0,2869 

5 0,7217 0,7708 0,7833 0,0130 1,0000 0.9434 

6 0,7184 0,5785 0,7665 0,2869 0,9434 1,0000 

II Kopalnia-2 

l 1,0000 0,8664 0,2173 0,6665 0,5434 0,5891 

2 0,8664 1,0000 0,6461 0,6666 0,5183 0,9105 

3 0,2173 0,6461 1,0000 0,4962 0,4471 0,8313 

4 0,6665 0,6666 0,4962 1,0000 0,9751 0,5037 

5 0,5434 0,5183 0,4471 0,9751 1,0000 0,3473 

6 0,5891 0,9105 0,8313 0,5037 0,3473 1,0000 

III Kopalnia-3 

l 1,0000 0,3666 0,7336 0,2715 0,9807 0,4133 

2 0,3666 1,0000 0,0868 0,6907 0,2319 0,6146 

3 0,7336 0,0868 1,0000 0,7737 0,7149 0,2854 

4 0,2715 0,6907 0,7737 1,0000 0,3458 0,6494 

5 0,9807 0,2319 0,7149 0,3458 1,0000 0,3820 

6 0,4133 0,6146 0,2854 0,6494 0,3820 1,0000 

Zródło: obhczema własne. 
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5 6 

-0,9807 0,4133 

0,2319 -0,6146 

0,7149 0,2854 

0,3458 0,6494 

1,0000 -0,3820 

-0,3820 1,0000 

Suma Średnia %skali 

3,2635 0,6527 90 

2,5984 0,5197 55 

3,4432 0,6886 100 

1,5864 0,3173 o 
3,2321 0,6464 89 

3,2937 0,6587 92 

2,8827 0,5765 25 

3,6079 0,7216 100 

2,6379 0,5276 o 
3,3081 0,6616 69 

2,83 11 0,5662 20 

3,1820 0,6364 56 

2,7657 0,5531 100 

1,9906 0,3981 o 
2,5944 0,5189 78 

2,7313 0,5463 96 

2,6555 0,5311 86 

2,3447 0,4689 46 



· ..J 
;:, 

Tablica 4. Korciacie I rzed - -

i/j.k 2.3 2.4 2.5 
l = l -0,8973 0,682I -0,430I 

r--;-=2 
1.3 1.4 1.5 

-0,8973 0,682I -0,4301 
1.2 1.4 1.5 

i=-3 -0,9977 -0,9890 -0,9865 
1.2 1.3 I .S 

i=4 -0,7190 -0,3942 -0,6611 
1.2 1.3 1.4 

i=5 0,7409 -0.6059 0,8094 
1.2 1.3 1.4 

i = G -O,GG72 0,44i l -0 ,6899 

i/j .k 2.3 2.4 2.5 
i= I 0.9745 0,7596 0,8146 

1.3 1.4 1.5 
i= 2 0,9745 0.7596 0,8 I46 

1.2 1.4 1.5 
i=3 0,8986 0,1753 0,0341 

1.2 1.3 1.5 
i=4 0,2390 0,6593 0,7337 

1.2 1.3 I.4 
i=5 0,2210 0,5I I I -0.6438 

1.2 1.3 1.4 
i= 6 0,9678 -0,7528 -0,3934 

i/j .k 2.3 2.4 2.5 
i= I -0,6355 -0,7963 -0,7322 

1.3 1.4 1.5 
i= 2 -0,6355 -0,7963 -0.7322 

1.2 I.4 1.5 
i=3 -0,825 8 -0.8585 -0,2373 

1.2 1.3 I5 
i =4 .. 0,7800 0,6876 0,3689 

1.2 1.3 1.4 
i = 5 -0,9897 -0,9602 -0,9820 

1.2 1.3 I.4 
i =6 0,256I 0,9559 0,8057 

··--·-- -- ··- Jedne. Źródło: obr -------- .. ----·--
l 

2.6 3.2 3.4 3.5 3.6 4.2 4.3 
-0,0863 -0,9977 -0,9890 -0,9865 -0,9830 -0,7I90 -0,3942 

1.6 3.I 3.4 3.5 3.6 4.I 4.3 
-0,0863 -0,9097 -0,7826 0,3041 -0,0761 0,6080 0,7583 

1.6 2.I 2.4 2.5 2.6 4. I 4 .2 
-0,9830 -0,9097 -0,7826 0,304I -0,076I -0,3328 0,7640 

1.6 2.I 2.3 2.5 2.6 3.1 3.2 
-0,3914 0.6080 0,7583 0,6424 0,7233 -0,3328 0,7640 

1.6 2.I 2.3 2.4 2.6 3.I 3 .2 
0,1906 0,7860 0,7207 0,8464 0,83I8 -0,6996 -0 ,7364 

1.5 2.1 2.3 2.4 2.5 3.I 3.2 
-0,1635 -0,4869 -0,3700 -0,!891 0,7036 0,5599 0.6819 

l 
2.6 3.2 3.4 3.5 3.6 4.2 4.3 

0,9878 0,8986 O.I753 0,0341 0,6065 0,2390 0,6593 
1.6 3.1 3.4 3.5 3.6 4.I 4.3 

0,9878 -0,9393 -0,4872 -0,5416 0,4824 0,1496 0,5222 
1.6 2.1 2.4 2 .5 2.6 4.I 4.2 

0,6065 -0.9393 -0,4872 -0,5416 0,4824 -0,4829 -O, I I 52 
1.6 2.I 2.3 2.5 2.6 3.1 3.2 

0,5297 0,1496 0,5222 0,8498 0,5822 -0,4829 -O, I I 52 
1.6 2. I 2.3 2.4 2.6 3.1 3.2 

0,447 1 O, I I32 0,3360 -0,7964 0,52IO -0,4015 -0,1719 
1.5 2.1 2.3 2.4 2.5 3.I 3.2 

-0,5085 -0,9917 -0,8803 -0,8925 -0,9109 0.89I6 0,770I 

l 
2.6 3.2 3 .4 3.5 3 .6 4.2 4.3 

-O,I568 -0.8258 -0,8585 -0,2373 -0,9757 -0,7800 0,6876 
1.6 3.1 3.4 3.5 3.6 4.I 4.3 

-0,1568 -0,5625 0,9772 -0,37I3 0,1 I72 -0.8471 -0,9880 
1.6 2.1 2.4 2.5 2.6 4.1 4.2 

-0,9757 -0,5625 0,9772 -0,3713 O, I172 0,8784 0,9908 
1.6 2.1 2.3 2.5 2.6 3.1 3.2 

-0,7797 -0,8471 -0,9880 -0,8446 -0,4861 0,8784 0,9908 
1.6 2.1 2.3 2.4 2.6 3.1 3.2 

-0 ,9778 -0,702 1 0,4220 0,6939 -0,0040 -0,0338 0,7585 
1.5 2.1 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

0,2137 -0,5466 -0,6178 -0,3019 -0,585I 0,9510 0,2953 

Table 4. Correlation I ord -· s d ------ - ·----- · ------ · - ------
Kopalnia-l 

4.5 4.6 5.2 5.3 5.4 5.6 6.2 6.3 6.4 6.5 
-0,66I I -0,39I4 0,7409 -0,6059 0,8094 0,1906 -0,6672 0,44II -0,6899 -O, I635 

4.5 4.6 5.I 5.3 5.4 5.6 6.I 6.3 6.4 6.5 
0,6424 0,7233 0,7860 0,7207 0,8464 0,83I8 -0,4869 -0,3700 -0,789I 0,7036 

4.5 4.6 5.I 5.2 5.4 5.6 6.I 6.2 6.4 6 .5 
0,6598 0,3258 -0,6996 -0,7364 -0,8573 -0,2824 0,5599 0,68I9 0,7431 O,I337 

3.5 3.6 5.1 5.2 5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.5 
0,6598 0,3258 0,5293 -0,549I 0,5606 0,8I 10 -0,0789 0,6925 -0,0667 0,8282 

3.4 3.6 4.1 4.2 4.3 4.6 6.I 6.2 6.3 6.4 
-0,8573 -0,2824 0 ,5293 -0 ,549I 0,5606 0,81IO -0,8825 -0,9574 -0,8591 -0,98IO 

3.4 3.5 4.I 4.2 4.3 4.5 5.I 5.2 5.3 5.4 
0,7431 0,1337 -0.07H9 0,6925 -0,0667 0,8282 -0,8825 -0,9574 -0,8591 -0,98IO 

Kopainia-2 
4.5 4.6 5.2 5.3 5.4 5.6 6.2 6.3 6.4 6.5 

0,7337 0,5297 0.2210 0,5I II -0.6438 0.447I 0,9678 -0,7528 -0,3934 -0,5085 
4.5 4.6 5.1 5.3 5.4 5 .6 6.I 6.3 6.4 6.5 

0,8498 0,5822 0,1132 0,3360 -0,7964 0,52IO -0,9917 -0,8803 -0,8925 -0,9I09 
4.5 4.6 5.1 5.2 5.4 5.6 6.I 6.2 6.4 6.5 

-0,3037 -O, I6I3 -0,40I5 -0,17I9 O,I908 -0,3037 0,89I6 0,770I 0,775I 0,8059 
3.5 3.6 5.I 5.2 5.3 5.6 6.I 6.2 6.3 6.5 

-0,3037 -O, I6I3 0,9793 0,9876 0,9699 0,9877 -O, I844 0,3350 -0,2I78 -0,793I 
3.4 3.6 4.I 4.2 4 .3 4.6 6.I 6.2 6.3 6.4 

O,I908 -0,3037 0,9793 0,9876 0,9699 0,9877 -0,0402 0,3522 0 ,0489 0,7502 
3.4 35 4.1 4.2 4.3 4.5 5.I 5.2 5.3 5.4 

0,7751 0,8059 -0,1844 0,3350 -0,2I78 -0,793 I -0,0402 0,3522 0,0489 0,7502 
Kopalnia-J 

4.5 4.6 5.2 5.3 5 .4 5.6 6.2 6.3 6.4 6.5 
0,3689 -0,7797 -0,9897 -0,9602 -0,9820 -0,9778 0,256I 0,9559 0,8057 0,2137 

4.5 4.6 5.I 5.3 5.4 5.6 6.1 6.3 6.4 6.5 
-0,8446 -0,486I -0,7021 0,4220 0,6939 -0,0040 -0.5466 -0,6I78 -0,30I9 -0,585I 

4.5 4 .6 5.1 5.2 5.4 5.6 6.I 6.2 6.4 6.5 
0,8025 0,8073 -0,0338 0,7585 0,7526 0,9303 0,9510 0,2953 -0,4506 0,8644 

3.5 3.6 5.I 5.2 5.3 5.6 6.I 6.2 6.3 6.5 
0,8025 0,8073 0,4229 0,7194 -0,4680 0,8452 0,869I 0,3943 I ,II43 0,9013 

3.4 36 4.I 4.2 4.3 4.6 6 .I 6.2 6.3 6.4 
0,7526 0,9303 0,4229 0,7I94 -0 ,4680 0,8452 0,1307 -0,3121 -0,8746 -0,8502 

3.4 3.5 4.I 4.2 4.3 4.5 5.I 5.2 5.3 5.4 
-0 ,4506 0,8644 0,8691 0,3943 1,1 I43 0,90I3 0,1307 -0,3121 -0,8746 -0,8502 



·-.l 

Tablica 5. Korelacje I rzędu- wartości bezwzględne 

Table 5. Correlations I orders - absolutc values 

i = l 0,8973 0,6821 0,4301 0,0863 0,9977 0.9890 0,9865 
i= 2 0,8973 0,6821 0,4301 0,0863 0,9097 0,7826 0,3041 
i = 3 0,9977 0,9890 0,9865 0,9830 0,9097 0,7826 0.3041 
i-4 0,7190 0,3942 0.6611 0.3914 0,6080 0,7583 0,6424 
i- 5 0.7409 0,6059 0,8094 0,1906 0,7860 0,7207 0,8464 
i - 6 0.6672 0.44 11 0,6899 0,1635 0.4869 0,3700 0.7891 

i - l 0,9745 0,7596 0,8 146 0,9878 0,8986 0,1753 0,0341 
i- 2 0,9745 0.7596 0,8 146 0,9878 0,9393 0,4872 0.5416 
i= 3 0,8986 O, 1753 0,0341 0,6065 0,9393 0,4872 0.5416 
i= ·+ 0,2390 0.6593 0.7337 0,5297 0.1496 0,5222 0,8498 
i=5 0,2210 0,5111 0,6438 0,4471 0,1132 0,3360 0,7964 
i - 6 0.9678 0.7528 0.3934 0,5085 0,9917 0,8803 0,8925 

i - l 0,6355 0.7963 0,7322 0,1568 0,8258 0,8585 0,2373 
i= 2 0,6355 0.7963 0,7322 0.1568 0.5625 0,9772 0,3713 
i = 3 0,8258 0.8585 0,2373 0,9757 0,5625 0,9772 0.3713 
i= 4 0.7800 0,6876 0,3689 0,7797 0.8471 0,9880 0,8446 
i- 5 0,9897 0,9602 0,9820 0,9778 0,7021 0,4220 0,6939 
i- 6 O.Z561 0.9559 0.8057 0.2137 0.5466 0,6178 0.3019 

Zródło: obliczenia własne. · 

Kopalnia- I 
0,9830 0.7190 0,3942 0,66 11 0,3914 0,7409 
0,0761 0.6080 0.7583 0,6424 0,7233 0,7860 
0,0761 0,3328 0.7640 0,6598 0.3258 0,6996 
0,7233 0,3328 0,7640 0,6598 0,3258 0.5293 
0,8318 0,6996 0,7364 0,8573 0,2824 0,5293 
0,7036 0.5599 0,6819 0,7431 0,1337 0,0789 

Kopalnia-2 
0,6065 0,2390 0.6593 0,7337 0,5297 0,2210 
0,4824 0,1496 0,5222 0,8498 0,5822 0,1132 
0.4824 0.4829 0,1152 0,3037 0,1613 0,4015 
0.5822 0.4829 0,1152 0,3037 0,1613 0,9793 
0,5210 0,4015 0.1719 0,1908 0,3037 0,9793 
0,9109 0,8916 0,7701 0,7751 0,8059 0,1844 

Kopalnia-3 
0,9757 0,7800 0,6876 0.3689 0,7797 0,9897 
0.1172 0,8471 0.9880 0,8446 0,4861 0,7021 
0,1172 0,8784 0,9908 0,8025 0.8073 0,0338 
0,4861 0,8784 0,9908 0,8025 0,8073 0,4229 
0,0040 0,0338 0.7585 0,7526 0.9303 0,4229 
0,5851 0,9510 0.2953 0,4506 0,8644 0,8691 

Suma Średn. s. 
skali 

0,6059 0,8094 0,1906 0,6672 0,4411 0,6899 0,1635 12,526 0,6263 46 
0,7207 0,8464 0,83 18 0,4869 0,3700 0,7891 0,7036 12,435 0,6217 43 
0,7364 0,8573 0,2824 0,5599 0,6819 0,743 1 0,1337 12,805 0,6403 54 
0,5491 0,5606 0,8110 0,07R9 0,6925 0,0667 0,8282 11.096 0,5548 o 
0.5491 0,5606 0,8110 0,8825 0,9574 0,8591 0,9810 14,237 0,7119 100 
0,6925 0,0667 0.8282 0,8825 0,9574 0,8591 0,9810 11 ,776 0,5888 22 

0,5111 0,6438 0,4471 0,9678 0,7528 0,3934 0,5085 11 ,858 0,5929 58 
0,3360 0,7964 0,5210 0,9917 0,8803 0,8925 0,9 109 13,533 0,6766 100 
0.1719 0,1908 0,3037 0,8916 0,7701 0,7751 0,8059 9,5389 0,4769 o 
0,9876 0.9699 0,9877 0,1844 0,3350 0,2178 0,7931 10.783 0,5392 31 
0,9876 0,9699 0.9877 0,0402 0.3522 0,0489 0,7502 9,7735 0,4887 6 
0,3350 0,21 78 0,7931 0,0402 0,3522 0.0489 0,7502 12,263 0,613 1 68 

0,9602 0,9820 0,9778 0.2561 0,9559 0,8057 0,2137 13,975 0,6988 72 
0,4220 0,6939 0,0040 0,5466 0,6178 0,3019 0,5851 l 1,388 0,5694 o 
0,7585 0,7526 0,9303 0,9510 0,2953 0,4506 0,8644 13,441 0,6721 57 
0,7194 0.4680 0.8452 0,869 1 0,3943 1,1143 0,9013 14,996 0,7498 100 l 

0.7194 0,4680 0,8452 0, 1307 0,3121 0,8746 0,8502 12,830 0,641 5 40 l 
0.3943 1,1143 0,9013 0,1307 0,3121 0,8746 0,8502 12,291 0,6145 25 l 
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Możliwości wykorzystania marketingu relacyjnego w tworzeniu 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono możliwości, które wdrożenie idei marketingu rela
cyjnego może przynieść producentowi węgla kamiennego w oddziaływaniu na sektor odbiorców in
dywidualnych. Prowadząc analizę marketingową przedstawiono poziom pojemności rynku polskie
go oraz jego zróżnicowanie w układzie regionalnym. W oparciu o zaprezentowane kierunki strate
giczne autor zaproponował w dalszej części pracy zestawy narzędzi oddziaływania marketingowe
go przedsiębiorstw górniczych w segmencie odbiorców indywidualnych oraz propozycję systemu 
kontroli ich efektywności. 

SŁOWA KLUCZOWE: Marketing relacyjny, badania rynku, strategia marketingowa, producent 
węgla kamiennego, segment odbiorców indywidualnych 

l. WPROW ADZENIE 

Rosnąca konkurencja wiążąca się z postępującym procesem globalizacji zmusiła wiele przedsię
biorstw do podejmowania działań służących obronie ich pozycji rynkowej . Rozwinięto w firmach 
dwa kierunki procesów prowadzących do realizacji tego celu: działania restrukturyzacyjne oraz 
aktywizację działań marketingowych. 

W obrębie zmian wewnątrz firmy wykorzystuje się najczęściej restrukturyzację finansową i orga
nizacyjną. Ma ona doprowadzić do zwiększenia efektywności gospodarowania oraz stworzenia 
czytelnych struktur organizacyjnych, pozwalających na rzetelny i szybki przepływ informacji. Wy
nik poprawiający sytuację przedsiębiorstwa sprowadza się w ramach tych zmian przede wszystkim 
do wzrostu efektywności gospodarowania jego zasobami. 

Druga część działań kierowana jest w stronę dogłębnej penetracji rynku i poszukiwania atrak
cyjnej grupy nabywczej dla sprzedaży swoich artykułów, co poprzez odpowiednio konstruowany 
marketing produktu do tej grupy powoduje zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Pełna kontrola 
wydatków marketingowych a tu przede wszystkim ich budżetowanie wpływa na poprawę rentow
nośc i przedsiębiorstw . W obrębie działań rynkowych sytuacja konkurencyjna zmusiła firmy do zmia
ny rynkowej filozofii działania z pierwotnej koncepcji produkcyjno-sprzedażowej na relacyjną, 
w której to od potrzeb klienta rozpoczyna się strumień kreowania produkcji, a cały system komuni
kacji marketingowej dopasowany jest do rodzaju percepcji odbiorcy. Uzyski'wane w ten sposób 
zyski mają charakter długoterminowy, a klient pozostaje lojalnym odbiorcą. 

Prezentowana powyżej sytuacja dotyczy od kilkunastu lat także Polski. W przypadku wielu 
branż szybko udało się nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości w stylu zarządzania. Istniejąjednak 
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jeszcze sektory, w których, pomimo prób wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, w większości 
funkcjonuje wciąż produkcyjno-sprzedażowy sposób myślenia. Jednym z nich jest górnictwo , 
przede wszystkim kopalnictwo węgla kamiennego. O ile w sektorze tym od roku 1992 prowadzi 
się rozbudowane działania restrukturyzacyjne (a więc wewnętrzne) o tyle jego plany aktywności 
rynkowej budowane są w sposób nieskoordynowany i nie uwzględniający podstawowych zasad tak 
szeroko wykorzystywanego w świecie marketingu relacyjnego. Szukając przyczyn tego stanu autor 
dotarł do prac, w których wysnuwano wnioski, że funkcjonowanic marketingu w branży górniczej 
jest niemożliwe, ponieważ górnictwo należy do grupy branż o specyficznych cechach funkcjono
wania i wielkiej liczbie determinant poza rynkowych wpływających na jej wyniki. Określano także, 
że wpływ na to ma również stwierdzany jako schyłkowy charakter działalności górniczej w gospo
darce krajów doj rzałych ekonomicznie, do których zalicza się Polskę . Postępujący wyścig za zy
skiem dał niedoinwestowanie branży a to z kolei przy jej dużym zadłużeniu już kilka lat temu zbu
dowało negatywne public relations. Konsekwencją tych wszystkich czynników stał się brak możli
wości organizacyjnej oraz przede wszystkim finansowej prowadzenia zakrojonych na szeroką ska
lę działań marketingowych. 

Pomimo powyższych wniosków oraz biorąc pod uwagę pierwsze dobre wyniki prowadzonych 
od kilkunastu lat reform branży, w dalszej części pracy autor postarał się o przedstawienie próby 
określenia i zalgorytmizowania prac zgodnych z ideą marketingu relacyjnego, których uruchomie
nie może dać firmom z sektora górnictwa węgla kamiennego nowe możliwości poprawy sytuacj i 
rynkowej, zwłaszcza w długim okresie czasu. Swoje propozycje postarał się on również poprzeć 
wynikami już przeprowadzonych prac analitycznych. 

2. KILKA SŁÓW O MARKETINGU RELACYJNYM 

Wraz z marketingiem wartości marketing relacyjny należy do najmłodszych metod marketingo
wych. Jego pojawienie się zrewolucjonizowało spojrzenie na rynek i budowanie pozycji w kontak
tach z klientami. Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego [l] oraz tzw. gospodarki opartej 
o wiedzę [2] okazało się bowiem, że zbudowana przez Culliton'a w roku 1948 [3], a rozbudowana 
do strategicznej formy 4P w roku 1964 przez Bordena [4] koncepcja marketingu transakcyjnego 
nie oddawała w pełni istoty budowania trwałych i zyskownych więzi z rynkiem. W odpowiedzi 
na te potrzeby pojawiła się koncepcja marketingu relacyjnego, nazywanego także partnerskim. 

Za jej twórcę uważany jest Ch. Gronroos [5], który przedstawia jąjako: "Zyskowna budowa, 
utrzymywanie oraz rozwijanie relacji z konsumentami i innymi partnerami przy realizacji wzajem
nych celów obu stron, poprzez wymianę wartości i spełnienie zobowiązań". 

Pierwsze aplikacyjne zastosowania tej koncepcji pojawiły się w firmach usługowych [6], ale już 
w roku 1987 została ona adaptowana do marketingu wyrobów przemysłowych (wdrożenia IBM). 
Rozwój myśli marketingu relacyjnego doprowadził do roZszerzenia jego definicji do pojęcia: 
"Rozumienie i przewidywanie potrzeb konsumentów, integracja zasobów, środków i działań orga
nizacji w celu zyskownego, skutecznego dostarczania i komunikowania odpowiednich dóbr i usług 
w sposób bardziej efektywny od organizacji konkurencyjnych" [7] oraz ostatecznej formuły 51 
(ang. Identification, Individualization, Interaction, Integration, Integrity) [8]. 

W ramach marketingu relacyjnego wyróżnia się trzy główne podprocesy (etapy), które schema
tycznie przedstawiono na rysunku l. 

Dzięki badaniu i dzieleniu rynku na zyskowne sektory (obiekty), budowaniu zróżnicowanej stra
tegii oddziaływania na rynek oraz kontroli efektywności prowadzonych działań (rys. 1), marketing 
relacyjny pozwala na tworzenie długotrwałych i zyskownych związków z klientami. 

Korzystając z tej koncepcji pyta si'ę o potrzeby klienta i równolegle sprawdzajego atrakcyjność 
rynkową dla firmy. 
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BADANIE I SEGMENTACJA RYNKU 

STRATEGIA ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK 

KONTROLA DZIAŁAŃ RYNKOWYCH 

Rys. l. Proces marketingu relacyjnego 
Figure l . Process o f relationship marketing 

Na bazie wyników badań buduje się następnie zróżnicowany system oddziaływania na rynek 
(sektory, grupy klientów), a po jego wprowadzeniu, poprzez użycie narzędzi kontrolnych , analizu
je się efektywność prowadzonych działań. 

3. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MARKETINGU RELACYJNEGO PRZEZ 
PRODUCENT A WĘGLA KAMIENNEGO W SEKTORZE 
ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 

3.1. Badania rynku w sektorze odbiorców indywidualnych 

Rynek odbiorców indywidualnych jest drugim pod względem sprzedaży segmentem klientów 
dla firm górniczych z sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Do grona odbiorców indywi
dualnych ogółem autor proponuje zaliczyć gospodarstwa domowe, które mają możliwość ogrzewa
nia zamieszkiwanego przez siebie budynku w sposób lokalny, czyli za pośrednictwem pieca(ów) 
grzewczego(ych) w nim zainstalowanego(ych). 

Zgodnie z zasadami marketingu, w grupie tych odbiorców należy rozróżn ić klientów generują
cych tzw. popyt efektywny i popyt potencjalny. Do grupy odbiorców indywidualnych generujących 
popyt efektywny zdaniem autora należą te gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje mieszka
nia za pomocą pieców na paliwo stałe (np. węgiel, drewno itp.) , gdzie poszczególne paliwa grzew
cze mogą być wymieniane na zasadzie częściowej lub pełnej substytucji. Jest to grupa klientów, 
która stanowi w pełni dostępną i w sensie marketingowym otwartą grupę odbiorców dla działań 
marketingowych kopalń węgla kamiennego. Zdaniem autora tylko od atrakcyjności działań z zakre
su marketingu-mix stosowanych przez przedsiębiorstwa górnicze zależy zakres zdobycia tej części 
rynku. 

Grupę odbiorców indywidualnych generujących popyt potencjalny stanowią gospodarstwa do
mowe posiadające lokalne piece grzewcze na paliwa nie będące paliwami stałymi, takie jak gaz, 
olej opałowy itp. Ten zbiór odbiorców powinien być dla firm górniczych podstawowym segmentem 
rozwoju. Inwestycje, które opisywani odbiorcy musieliby przedsięwziąć przy przejściu na paliwo 
stałe sprowadzają się do zakupu nowego pieca. Ze względu na posiadanie lokalnej instalacj i grzew
czej orazjej przyłączy klienci ci sąjuż bowiem przygotowani do obsługi źródła lokalnego. 

Dokładne poznanie zakresu zróżnicowania jak również potrzeb segmentu odbiorców indywidu
alnych jest trudne i bardzo kosztowne, zwłaszcza w porównaniu z kosztami badań segmentu ener
getyki zawodowej oraz ciepłownictwa . Podstawowe i wstępne dla dalszych analiz przesłanki budu
jące powyższą hipotezę wynikają zdaniem autora z następujących czynników: 
- jest to rynek odbiorcy masowego o trudnej identyfikacji potrzeb szczegółowych, 
- charakteryzuje się on dużym rozproszeniem regionalnym i zmiennością, 
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- węgiel kamienny posiada na tym rynku większą konkurencję, głównie ze strony gazu ziemnego 
oraz oleju opałowego ale także i drewna, 

- ze względu na przeszłość węgla wiązaną potocznie z czasami gospodarki nakazowo-rozdziel
czej oraz z powodu dużego obciążenia finansowego społeczeństwa działaniami restrukturyza
cyjnymi branży produkt ten posiada negatywne public relations, 

- trudniejsza sytuacja konkurencyjna węgla kamiennego wymaga użycia szerszego panelu dzia
łań z zakresu promotion-mix, co wiąże się z kolei z dużym poziomem ich kosztów, 

- duże rozproszenie klientów wymaga powstania znacznych kosztów związanych z budową droż
nej i działającej w systemie just in time logistyki węgla. 
Pomimo przedstawionych powyżej tylko niektórych "trudności" marketingowych, jakie towa

rzyszą węglowi kamiennemu w odpowiednim jego pozycjonowaniu na rynku odbiorcy indywidual
nego, segment ten powinien stanowić cel kluczowego zainteresowania ze strony jednostek górni
czych. Pierwszym potwierdzeniem tej hipotezy są duże wolumeny obrotów (18% ilościowo, 26% 
wartościowo) realizowanych w tym segmencie. Zdecydowanie ważniejszy jest jednak niewykorzy
stany tkwiący w nim potencjał. Jak pokazują badania autora oparte na danych Głównego Urzędu 
Statystycznego prawie 70% mieszkań i domów ogrzewanych jest poprzez system ogrzewania lokal
nego. Dokładne wyniki tych analiz przedstawiono w tabeli l. 

Tabela l. Sposoby ogrzewania mieszkań i budynków w Polsce w roku 2006 [%] 
Table l. Ways o f warming o f flats and bui Id l 6 l ings in Po and in 200 [% 

Wieś Miasto 

Mieszkania Budynki Mieszkania Budynki 

ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie ogrzewanie 
sieciowe lokalne sieciowe lokalne sieciowe lokalne sieciowe lokalne 

3,6 96,4 0,3 99,7 79,6 20,4 7,6 92,4 

Wychodząc z tej informacji i biorąc pod uwagę analizy przeprowadzone przez autora w roku 
2006 w trakcie własnych badań opartych na 300 wywiadach telefonicznych, w których określono 
średnią ilość węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe do ogrzewania domów i mieszkań 
na 5,9 tony/rok, uwzględniając liczbę mieszkań i domów mieszkalnych wynoszącą w Polsce 11,1 mln 
i odliczając liczbę mieszkań oraz domów ogrzewanych przez źródła sieciowe, pojemność rynku 
odbiorców indywidualnych w Polsce można określić potencjalnie na około 45,8 mln ton. 

Realizując przedstawioną w rozdziale 2 ideę marketingu relacyjnego autor postanowił skupić się 
na podstawowej dla funkcjonowania tego procesu potrzebie określenia atrakcyjności rynku oraz jej 
regionalnego zróżnicowania . Przez atrakcyjność tą uznał on za Mazurek-Łopacińską [9] "zestaw 
cech opisujący wielokryterialnie klienta pod kątem oceny jego potencjału rynkowego i możliwych 
do uzyskania obrotów". 

Powyższe cele związane z analizą atrakcyjności rynkowej zostały osiągnięte poprzez pomiar 
wielkości oraz pojemności ilościowej segmentu w poszczególnych jego częściach geograficznych. 
W związku ze wskazywaną powyżej dużą ilością sumaryczną odbiorców i równolegle jej sporym 
zróżnicowaniem w poszczególnych częściach Folski badania poniższe zostały przeprowadzone 
w układzie regionalnym (województw) dla danych statystycznych określających ilość pieców lokal
nych zebranych przez statystykę publiczną dla roku 2006 oraz dla przedstawianych powyżej informa
cji określających średnie zużycie węgla kamiennego na mieszkanie. Obliczono więc wielkość i po
jemność ilościową w układzie makroregionów (16 województw). 

Wyniki obliczeń pojemności ilościowej rynku dla poziomu województw przedstawiono graficz
nie na rysunku 2. 
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Rys. 2. Pojemność ilościowa rynku dla segmentu odbiorców 
indywidualnych węgla kamiennego w Polsce w roku 2006 [Mg] 
Figure 2. Quantitative capacity o f individual customers market 
for hard coal in Poland in 2006 [Mg] 

Z analiz prezentowanych na rysunku 2 wynika, że najbardziej atrakcyjna część rynku występuje 
w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym 
w tej kwestii jest województwo mazowieckie. Najmniej atrakcyjnie wyglądają pod tym względem 
natomiast województwa północnej i zachodniej części Polski. 

Powyższa sytuacja wynika w dużej mierze z przeszłości historycznej opisywanych terenów, się
gającej wręcz okresu zaborów. W tym czasie tereny zaboru pruskiego wiązały się z powstaniem wie
lu niewielkich ciepłowni miejskich i co za tym idzie sporej grupy lokalnych sieci ciepłowniczych, 
stanowiących do dziś bardzo dużą konkurencję dla pieców lokalnych. 

Opisywana sytuacja nie występowała już w przypadku terenów centralnej i wschodniej Polski, 
które pozostając głównie w rękach zaborcy rosyjskiego nie rozbudowywały się w zakresie nowo
czesnej infrastruktury ciepłowniczej, pozostając opartymi (z wyjątkiem lewobrzeżnej Warszawy) 
na ogrzewaniu lokalnym. 

Zdaniem autora wyniki badań zróżnicowania pojemności ilościowej w układzie wojewódzkim 
i wyniki kolejnych analiz prowadzonych w przyszłości dla układu powiatowego mogą stanowić pod
stawę do konstrukcji efektywnego systemu dystrybucji i sprzedaży węgla przez przedsiębiorstwa 
górnicze. Punkty sprzedaży powinny osiągać bowiem potencjalnie najlepsze wyniki w powiatach 
o największej pojemności ilościowej i właśnie tam należy je koncentrować. W miejscach tych, naj
bardziej atrakcyjnych marketingowo dla firmy górniczej, powinno się w następnej kolejności inten
syfikować działania rynkowe, o których mówi kolejny podrozdział . 
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3.2. Strategia marketingowa jednostek górniczych w segmencie odbiorców indywidualnych 

Badania dotyczące rynku odbiorców indywidualnych wskazująjednoznacznie na masowy (atrak
cyjny) charakter popytu a z drugiej strony jego lokalne zróżnicowanie . W tym kontekście nawet 
ogólna analiza strategii sprzedaży i logistyki firm górniczych wskazuje zdaniem autora na zbyt zna
czący udział parametrów techniczno-infrastrukturalnych, a z drugiej strony zbyt mały parametrów 
ekonomiczno-geograficznych (wynikających z przedstawionych powyżej wstępnych analiz rynku) 
w doborze partnerów handlowych i/lub logistycznych Obserwowany obraz rynku pokazuje zdaniem 
autora na potrzebę podjęcia szerokiego wachlarza działań, przede wszystkim odpowiedniej konstruk
cji systemu sprzedaży i promocji . Proponowany przez autora ogólny zestaw podstawowych działań 
przedstawiono w tabeli 2. 

Pozostając w zgodzie z propozycjami podnoszonymi przez niektórych menadżerów branży, 
przede wszystkim M. Klanka, ze względu na dużą wielkość już obsługiwanego rynku, jego zróżni
cowany charakter oraz wykazany potencjał rynku grzewczego drzemiący w sieciach lokalnych, 
autor proponuje stworzyć organizację sprzedaży oraz jej podstawową promocję za pośrednictwem 
przedstawicieli regionalnych (dealerów), działających jednakże w oparciu o system franchisingowy. 

Pośrednicy koncesjonowani przez firmy górnicze, posiadający szczegółowe i bieżące informacje 
o obsługiwanym rynku mogą lepiej zbadać potrzeby klienta i elastyczniej oraz szybciej odpowiadać 
na zm i eniający się ich charakter. Lepsza znajomość uwarunkowań lokalnych pozwala na budowa
nie skuteczniejszych akcji promocyjnych oraz efektywniejszą walkę z konkurencją. Rolą dealerów 
powinno stać się stworzenie dystrybucji na obszarze swojego działania, w tym obsługa Jogistycz
na sieci stacji benzynowych czy też marketów budowlanych, z którymi firmy górnicze podpisywa
łyby centralne umowy handlowe. Z drugiej jednakże strony zdaniem autora, opartym na obserwa
cjach rynku dystrybucji innych produktów grzewczych (przede wszystkim gazu, czy też oleju opa
łowego), współpraca z przedstawicielami regionalnymi w oparciu o system franchisingowy daje 
możliwość realizacji przez firmę górniczą jednorodnej, spójnej strategii i realne budowanie jedne
go wizerunku (promocji (w tym system identyfikacji), produktu (gwarancja jakościowa i marka) , 
ceny Uednorodność cen i warunków rabatowania)). Jak pokazują doświadczenia innych części sek
tora grzewczego (gaz, olej opałowy) , a także innych branż o kicrunkowaniu działall handlowych 
do segmentu odbiorców indywidualnych, przede wszystkim budownictwa, przy odpowiedniej kon
strukcji systemu franczyzowego może on przynieść obu stronom bardzo realne korzyści natury 
marketingowej. Można mówić o nich w kategoriach korzyśc i ekonomicznych, ale także wizerun
kowych. 

W systemie tego typu głównym zadaniem firmy górniczej jest zapewnienie przede wszystkim 
odpowiedniego i powtarzalnego produktu, dostarczenie marki (w tym wszystkich ich elementów 
związanych z systemem identyfikacji wizualnej, public relations, marketingiem bezpośrednim 
i sprzedażą osobistą), a także prowadzenie podstawowego, ogólnopolskiego programu działań ATL 
(tab. 2). Do zadań producenta węgla kamiennego należy także zarządzanie ceną i, na poziomie stra
tegii, polityką rabatowania. 

W zakresie powyższych elementów (w tym produkcyjnych, choć nie przede wszystkim) oraz 
promocyjnych) największe możliwości daje dynamiczny rozwój produkcji i dystrybucji ekologicz
nych, spójnie markowanych węgli do kotłów retortowych (tab. 2). 

Powyższy sposób budowy rynku wymaga przede wszystkim stworzenia i planowanego podzia
łu budżetu marketingowego przez jednostki górnicze (w tym również z uwzględnieniem części 
dla dealerów) oraz przygotowania pakietu spójnych narzędzi promocyjnych (w tym także z częścią 
do realizacji dealerom). Taki sposób budowy procesu oddziaływania na rynek pozwala z jednej 
strony na lepsząjego penetrację , a z drugiej na budowę jednorodnego wizerunku marketingowego. 

Niestety ograniczona ilość miejsca w bieżącym opracowaniu nie pozwala na szczegółowe za
prezentowanie wszystkich propozycji przedstawionych w tabeli 2. Autor pragnie poświęcić im ko
lejne swoje prace. 
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Tabela 2. Proponov, any sposób organizacji przez firmy górnicze podstawowych 
działm1 marketingowych w segmencie odbiorców indywidualnych 
Table 2. Suggested way of organization ofbasic marketing operations 
b .. d "d l k y mmmg compames m m tvt ua customers mar et 

Grupa działań Funkcjaidzialanie Obecny sposób 
Proponowany sposób 

marketingowych marketingowe 
prowadzenia 

prowadzenia działania 
działania 

Spełnianie pod- Faza rozwoju 
- rozwój produkcyjny 

stawowych funk-
rynkowego węgli 

i marketingowy asorty-
cji; Innowacyj- do kotłów retor-

mentu węgli do kotłów 
IlOŚĆ 

towych (Ekoret, 
retortowych Retopal) 

Produkt-mix 

- rozwój wachlarza ro-
Sprzedaż luzem dzajów opakowm1 

Opakowanie oraz w workach o worki 15 i 25 kg 
30kg - poprawa wizualizacji 

opakowań 

- wprowadzenie progra-
mu reklamowego loka-
lizowanego przede 
wszystkim w prasie 

Nieskoordynowa-
budowlanej oraz rekla-

Promocja-mix Działania pull 
na reklama 

mie zewnętrznej 

-koordynacja reklamy 
lokalnej tworzonej 
przez dealerów poprzez 
przekazanie im pakietu 
narzędzi reklamowych 
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Efekty rynkowe osią-
gnięte dzięki propono-

wanemu działaniu 

- dostosowany do szero-
kiego \\ achlarza po-
trzeb nowy produkt 
pozbawiony .,czarnej 
przeszłości" 

- uzyskanie nowego wi-
zerunku firmy górni-
czej jako producenta 
ekologicznego i nowo-
czesnego paliwa 

- zastąpienie węgli tzw. 
grubych sortymentów 

- zwiększenie przycho-
dów ze sprzedaży 

- uzyskanie produktu 
w różnych gramatu-
rach opakowań dosto-
sowanych do zróżnico-
wanego zapotrzebowa-
nia i miejsc sprzedaży 
(w tym sieci hipermar-
ketów budowlanych 
oraz stacji benzyno-
wy ch) 

- zwiększenie przycho-
dów ze sprzedaży 

- stworzenie jednorod-
nego przekazu infor-
macyjnego kierowane-
go do szerokiego gro-
na potencjalnych od-
biorców, zawierające-
go elementy wiążące 
się ze specyfiką ryn-
ków lokalnych 

- zwiększenie przycho-
dów ze sprzedaży 

c.d. na kolejncj stronic 



- przekazanie dealerom 
działań promocji push, 
z wykorzystaniem 
przez nich ogólnokra- - większa możliwość 
jawego zestawu narzę- penetracji informacyj-
dzi promocyjnych do- nej rynku 
stawcy 

- efektywne prowadze-Promocja-rnix Działania push Brak 
- oparcie działań push nie działań promocyj -

na promocji sprzedaży nych producenta węgla 
- powiązanie działań pro- karnicnnego i kotłów 

mocyjnych z aktywnoś- grzewczych 
ci ą rynkową firm wyt-
warzających kotły 

grzewcze 

- ustalenie ceny sprzeda-
ży na składzie przez 
firmę górniczą, rozli- - stworzenie strategii 
czanie się z dealerem jednolitej ceny na skła-

Ustalany indywi- na podstawie uzgod- dach, kontrolowanej 

dualnie przez de- nień franczyzowych przez firmę górniczą 

Cena-mix Poziom ceny alerów, bez po- - ustalanie cen sprzeda- - odniesienie cen węgla 
cennikowej równania z cena- ży węgla w oparciu do cen innych nośni -

mi produktów o koszt jednostkowy ków energii cieplnej 
substytucyjnych produkcji (koszt bazo- w aspekcie kosztów jej 

wy) oraz wyniki badań · wytwarzania 
kosztów uzyskaniajed-
nostki ciepła (poziom 
marży) 

- przejęcie dystrybucj i, 
w tymjej kosztów 
przez firmę górniczą 

- wprowadzenie możli- - znacząca poprawa 

Dystrybucja-mix Serwis około-
Brak waści bezpłatnego do- jakości obsługi klienta 

sprzedażowy wozu produktu przez - zwiększenie satysfak-
dostawcę w obrębie cji/lojalności klienta 
miejsc lokalizowania 
się zagregowanego 
popytu 

- określenie budżetu - możliwość kontroli 
marketingowego w wy- wydatków marketin-
sokości zależnej od pla- gowych 

Brak odpowied-
nowanych przychodów - możliwość sprawdze-

Finansowanie 
Budżet marketin- niego w układzie 

ze sprzedaży ni a efektywności dzia-
działań - wyznaczenie budżetów łań marketingowych 
marketingowych 

go wy współpracy z de-
marketingowych dla alerami - efektywne wykorzy-
dealerów w procentach stanie funduszy na 
wysokości obrotów promocję w paszcze-
generowanych z firmą gólnych regionach 
górniczą sprzedaży 
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3.3. Kontrola efektywności działań marketingowych w segmencie odbiorców indywidualnych 

Występująca z jednej strony chęć stworzenia systemu opartego na narzędziach atrakcyjnych dla od
biorców indywidualnych oraz po drugie spodziewane wysokie koszty marketingowe jednostek gór
niczych, związane z obsługą przez dealerów tego segmentu wymagają określenia narzędzi z za-kre
su kontroli efektywności marketingu. · 

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej dwóch przesłanek autor proponuje oparcie się na 
dwóch ważnych narzędziach kontroli: systemie oceny satysfakcji klienta i skorelowanym z nim sys
temie oceny i doboru dealerów. 

Konstrukcję wskaźnika satysfakcji klienta autor proponuje oprzel5 na wzorze (1): 

11 

Ws = IwwixWzi 
i.j=l 

(l) 

gdzie: W s- wskaźnik satysfakcJi klienta; W w- współczynnik ważności czynnika satysfakcji klienta; 
Wz- wskaźnik zadowolenia klienta z poziomu utrzymywania konkretnego czynnika satys
fakcji przez dostawcę 

WskaźnikWszestawia sumę iloczynów współczynnika ważności (Ww) oraz wskaźnika zado
wolenia (Wz) z utrzymywania przez dostawcę poziomu najważniejszych czynników satysfakcji. 
Biorąc pod uwagę udokumentowane przez autora czynniki satysfakcyjne, przedstawiane w pracy 
[10] oraz zestawiany na bazie regularnie przeprowadzanych badm1 wskaźnik zadowolenia, wskaź
nik satysfakcji Ws może stać się miarodajnym i obiektywnym sposobem określania zadowolenia 
klientów z obsługi handlowej i marketingowej przez swoich dostawców. 

Proponowany program pomiaru satysfakcji klienta może zdaniem autora stać się jednym z naj
ważniejszych elementów działań z zakresu marketingu w ramach BTL. Poprzez założenie prowa
dzenia go dla poszczególnych, indywidualnych klientów oraz systematyczne badania współczynnika 
W z bezpośrednio u klienta (zgodnie z formułą zgody w ramach działań BTL), można stworzyć pod
stawę dla budowy kompleksowego programu lojalnościowego. 

Drugi wskaźnik, który zdaniem autora na pewnym poziomie musi korzystać także ze wskaźni
ka satysfakcji klienta (dającego oceny poziomu obsługi przez dealera), powinien wiązać się przede 
wszystkim z poziomem zbadanego popytu. Należy opracować program doboru i kontroli deale
rów, w ramach którego pośrednicy powinni być wybierani przede wszystkim na bazie badań rynku 
i określonego na ich podstawie poziomu efektywnego oraz potencjalnego popytu, przedstawianych 
w podrozdziale 4.1. O tym czy dana firma zostanie wybrana dealerem powinien decydować poziom 
zlokalizowanego w obszarze jej działania popytu i obecność (połączona z ich oceną) innych, wcześ
niej wybranych dealerów. Firma ubiegająca się o pozostanie przedstawicielem producenta węgla 
kamiennego powinna oczywiście spełniać również podstawowe wymagania związane z płynnością 
oraz kryteria techniczne: posiadać ogrodzony i oświetlony skład, wagę samochodową oraz własny 
transport. 

Przyznanie danemu składowi opałowemu roli dealera rozpoczyna proces kontroli rynku pod ką
tem efektywności prowadzonych działań. Przekazując pakiet narzędzi promocyjnych oraz odpo
wiedni budżet promocyjny (tab. 2) jednostka górnicza powinna egzekwować prowadzenie aktyw
nej działalności rynkowej przez dealera. Można to uzyskać kontro lując osiągane wyniki sprzeda
ży a pomagać pośrednikowi w ich osiągnięciu prowadząc swoisty program lojalnościowy, oparty 
o system promowania zakupów poprzez dodatkowe rabaty lub bonusy marketingowe. 

Powyższemu celowi powinno służyć wykorzystanie w kontroli działań dealerów systemu analiz 
z zakresu efektywności sprzedaży. Do podstawowych autor proponuje zaliczyć analizy LTV i RFM. 
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WNIOSKI 

Obserwacje rynku sprzedaży węgla kamiennego oraz szczegółowe badania zaprezentowane w pra
cy skłaniają autora do przedstawienia ogólnego wniosku, że marketing jest użytecznym dla produ
centa węgla kamiennego zespołem narzędzi oddziaływania na rynek, dzięki któremu może znacz
nie poprawić on swoją zyskowność, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Marketing poz
wala przede wszystkim na budowanie pozytywnego wizerunku sektora oraz skuteczną i opartą na 
obiektywnych wynikach analiz walkę z konkurencją ze strony producentów innych nośników ener
gii elektrycznej i cieplnej. 

Duże zróżnicowanie odbiorców zmusza do wykorzystywania przez firmę górniczą różnych na
rzędzi marketingowych. 

Wskazując na masowość i \ ;ysoką atrakcyjność sektora odbiorców indywidualnych stwierdzo
no duże zróżnicowanie geograficzne popytu występującego w tym segmencie. Z punktu widzenia 
potrzeb firmy górniczej bardzo istotnym elementem jest fakt, że wartość i poziom zróżnicowania 
da się wyznaczyć w postaci li czbowej , a dodatkowo możliwym jest zgromadzenie danych liczbo
wych dotyczących popytu do poziomów regionalnych. Na bazie tych wyliczeń określono, że naj
bardziej atrakcyjnymi regionami Folski z punktu widzenia zlokalizowanego w nich popytu są re
giony środkowej, poludniowej i wschodniej Polski, z "najlepszym" województwem mazowieckim. 

Masowy i zróżnicowany pod względem ilościowym charakter klienta powinien zmusić firmy 
górnicze do budowania szerokiego pakietu działań marketingowych. W zakresie produktu powinien 
on koncentrować się wokół dalszego rozwoju produkcji ekologicznych węgli do palenisk retorto
wych. 

Z punktu widzenia logistycznego, cenowego i promocyjnego oraz ze względu na zróżnicowa
nie regionalne cech odbiorców i specyfikę produktu zakres działań związanych ze sprzedażą i jej 
miksem promocyjnym powinni przejąć dealerzy, dobrze znający rynki lokalne. Zarządzanie tym 
systemem logistycznym przez firmę górniczą powinno opierać się na zasadach franchisingu, który 
przy odpowiedniej konstrukcji daje możliwość współpracy efektywnej ekonomicznie dla obu stron. 
Do korzyści tych należy zaliczyć przede wszystkim zbudowanie jednorodnego w całym kraju, za
rządzanego (w tym kontrolowanego) przez firmę górniczą systemu cenawania oraz promocj i. Odpo
wiednie działania z zakresu p romocji push (wspólna dl a całego rynku wizualizacja promocyjna) 
oraz pull (prowadzona przez jednostkę górniczą podstawowa ogólnopolska akcja reklamowa i dzia
łani a z zakresu budowy wizerunku) powinny tworzyć spójny wizerunek węgla kamiennego jako 
nowoczesnego, ekologicznego a co najważniejsze taniego źródła energii cieplnej. Poza standardo
wymi kanałami dystrybucji stanowionymi przez składy opałowe (dealerów) oparte na franchisingu, 
nie należy zapominać o innych kanałach, którymi dla nowych produktów do pieców retortowych 
powinny stać się stacje benzynowe oraz sieci hipermarketów budowlanych. Korzystne efekty przy 
dywersyfikacji ryzyka ewentual nego niskiego zwrotu z akcji promocyjnej można osiągnąć dzięki 

współpracy z producentami kotłów grzewczych, zainteresowanymi marketingowym rozwojem wę
gla kamiennego. 

Autor pozostaje świadom tego , i ż propono \', ane w pracy kierunki rozwoj u marketingowego 
i podstawowe narzędzia nakreślone w niej w swych zarysach, stanowią jedynie niewielki procent 
działań, których podjęcie przez firmy górnicze może diametralnie zmienić ich wizerunek rynkowy 
i poprawić w dłuższej perspektywie czasowej wyniki sprzedażowe. Ma on jednak nadzieję, że uda
ło się zerwać z powszechnym przeświadczeniem o tym, że w górnictwie, zwłaszcza węglowym 
nie można zastosować idei marketingowych. Jak wspominano w rozdziale 4 dal sze prace autora 
prowadzone są w kierunku roz\ 'oj u przekazanych w powyższej pracy myśli i pomysłów. 
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Capabilities of Utilization of Relationship Marketing in Creation 
of Competitive Superiority for Hard Coal Producer 
in Individual Customers Market 

This paper presents study of possibilities of enforcement relationship marketing idea for coal min
ing company. Based on marketing research author shoved principal courses for marketing develop
ment of coal mines in individual customers market in Poland. Author tried to propose series of mar
keting activities tools in this market. 
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Źródła finansowania odkrywek węgla brunatnego 
na przykładzie KWB "Konin" w Kieczewie S.A. 

Jacek Michalski 
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STRESZCZENIE: Zasadniczym problemem każdej firmy jest niewystarczająca ilość środków pie
niężnych, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia działalnośc i gospodarczej. Każde przed
siębiorstwo , aby realizować swoje podstawowe cele, musi posiadać kapitał , czyli źródła finanso
wania. Przedsiębiorstwa wykorzystują finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Ich wzajemny sto
sunek może mieć kluczowe znaczenie tak dla dotychczasowej egzystencj i (trwania), jak i rozwoju 
przeds ięb iorstwa. Wiadomym jest, iż rozwój firmy w dużej mierze zależy od wielkości zgroma
dzonego lub dostępnego kapitału , który pochodzić może zarówno ze źródeł własnych , jak i z do
stępnych źródeł zewnętrznych . 

Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania inwestycji oraz określenie czynników, które 
wpływają na strukturę ich wykorzystania, a także wskazanie konieczności ich selektywnego i umie
jętnego doboru. Natomiast nadrzędnym przesłaniem opracowania jest pokazanie od str<'lny prakty
cznej wykorzystanych źródeł finansowania odkrywek węgla brunatnego na przykładzie KWB "Ko
nin" w Kieczewie S.A. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kapitał, koszt kapitału, struktura kapitału, dźwignia finansowa, kapitał obcy, 
kapitał własny, kredyt, obligacje, inwestycje, zysk zatrzymany, amortyzacja 

l. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KWB "KONIN" W KLECZEWIE S.A. 

Po II Wojnie Światowej, w 1945roku, na bazie istniejącej infrastruktury uruchomiono eksploatację 
odkrywki Morzysław, początkowo dla potrzeb miejscowej ludności, a od 1946 roku również dla po
trzeb brykietowni. W 1953 roku rozpoczęto eksploatację odkrywki Niesłusz, a następnie, po wy
budowaniu w roku 1958 Elektrowni "Konin" i w latach 1967-1969 Elektrowni ,,Pątnów" , urucha
miano sukcesywnie następne odkrywki: 
- Gasławice- 1958 rok, 
- Pątnów- 1962 rok, 
- Kazimierz - 1965 rok, 
- Jóźwin-1971 rok, 
- Lubstów- 1982 rok, 
- Drzewce - 2005 rok. 

Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kieczewie S.A. od początku funkcjonuje jako kopalnia 
wieloodkrywkowa, dostosowując swoje wydobycie do zmieniającego się zapotrzebowania w drodze 
uruchamiania kolejnych odkrywek. System ten wynika z charakterystycznych cech złóż występują
cych w zagłębiu konińskim, a przede wszystkim z ich niewielkich zasobów oraz wzajemnego usy
tuowania w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od elektrowni. Obecnie wydobycie wynosi 10--1 1 
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mln ton i w całości pokrywa zapotrzebowanie dwóch elektrowni: "Pątnów" o mocy 1200 MW, 
"Konin" o mocy 248 MW oraz nowego bloku energetycznego ,,Pątnów II" o mocy 464 MW. Zwę
gla konińskiej kopalni produkuje się około 9% energii krajowej. Obecnie wydobycie węgla prowa
dzone jest z czterech odkrywek: Kazimierz, Jóźwin, Lubstów i Drzewce. Od początku istnienia ko
palni "Konin" wydobyto ponad 501 mln Mg węgla i zdjęto ponad 2500 mln m3 nadkładu , o ogól
nym współczynniku objętościowym N:W 5,09: l. 

Do złóż konińskich zalicza się następujące złoża węgla brunatnego: 
- eksploatowane: Pątnów III, Lubstów, (odkrywki: Kazimierz-N i Lubstów), Pątnów IV (odkryw

ka Jóźwin II B), Drzewce (odkrywka Drzewce), 
- budowane: Tomisławice, 

- perspektywiczne: Piaski , Mąkoszyn-Grochowiska, Dęby Szlacheckie-Izbica Kujawska, Morzy-
czyn, Ościsłowo. 

2. ISTOTA I ZAKRES STRUKTURY KAPITAŁU 

W gospodarce rynkowej nie może istnieć i działać przedsiębiorstwo, które nie przeznacza części 
swoich środków finansowych na inwestycje. Prawidłowe zarządzanie kapitałem zarówno od strony 
ekonomicznej, jak i technicznej, wymaga systemowego podejścia , tj. racjonalnego ukierunkowania 
strumienia ponoszonych nakładów na rozwój przedsiębiorstw, właściwego wykorzystania i eksplo
atowania zasobów kapitałowych [l]. Kapitał w dosłownym tego słowa znaczeniu określa źródło fi
nansowania majątku. W takim rozumieniu kapitał bywa utożsamiany z pasywami bilansu, a więc 
z zasobami finansowymi powierzonymi przedsiębiorstwu przez jego właścicieli i wierzycieli [2]. 

Podstawą oceny prawidłowości gospodarowania kapitałami przedsiębiorstwa jest ustalenie od
powiedniej jej klasyfikacji według określonych przekrojów. Dobranie odpowiednich źródeł finanso
wania, czyli powiększanie kapitałów własnych i obcych, które tworzą strukturę kapitałową przedsię
biorstwa stają się jedną z najważniejszych decyzji stojących przed menedżerami przedsiębiorstw [3]. 
Określenie optymalnej struktury kapitału, czyli odpowiednie dostosowanie źródeł i form fina nso
wania do sytuacji rynkowej i wewnętrznej przedsiębiorstwa jest istotnym czynnikiem wpływają
cym na maksymalizacj ę wartości firmy. Odpowiednio ukształtowana relacja między kapitałami włas
nymi i obcymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie przyczynia się mianowicie do wzrostu ko
rzyści dla jej właścicieli, czyli wzrostu rentowności zaangażowanych kapitałów poprzez wykorzy
stanie mechanizmu dźwigni finansowej. 

Bieżące decyzje finansowe w zakresie kształtowania struktury kapitału . tj. dotyczące wyboru 
rodzajów kapitału i źródeł jego pozyskania, tworzą politykę finansową przedsiębiorstwa. Każda de
cyzja w zakresie pozyskiwania kap itału przez przedsiębiorstwo wymaga ustalenia, czy ma to być 
kapitał: 

- Długoterminowy (stały) czy krótkoterminowy, 
- Własny (ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych), obcy czy hybrydowy, 
- Pochodzący z rynku publicznego czy niepublicznego, 
- Krajowy czy zagraniczny, 
- Bilansowy czy pozabilansowy (warunkowy). 

Przedsiębiorstwa w dużej mierze decydują niezależnie o poszczególnych cechach kapitału. Czyn
niki, które wpływają na rodzaj kapitału i źródła jego pozyskania, są różne dla każdego z pięciu wy
mienionych wyżej obszarów decyzyjnych. Jedynym wspólnym kryterium jest minimalizacja kosz
tu kapitału . 

Dla wyjaśnienia decyzji menedżerów w dziedzinie struktury kapitału i zaleceń, jakie daje w tym 
względzie teoria, szczególne znaczenie ma zrozumienie różnic pomiędzy finansowaniem działalno
ści spółki kapitałem własnym i kapitałem obcym, a także skutków, jakie one mają dla wyników tej 
dziala!ności. Na koniec należy uznać, że optymalna struktura kapitału to taka. która minimalizuje 



W ACC (średnioważony koszt kapitału) i maksymalizuje rynkową wartość spółki. Problematyka opty
malnej struktury kapitału (optymalny poziom zadłużenia), powinien prowadzić do maksymalizacji 
wartości firmy. Struktura kapitału określa poziom ryzyka finansowego. Przekroczenie dopuszczal
nego poziomu zadłużenia prowadzi do powstania trudności finansemych [4]. 

3. PRZEGLĄD ZRÓDEL FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

Każde przedsiębiorstwo , aby się rozwijać, potrzebuje kapitału. Możliwości rozwoju każdej firmy 
określone są przez finansowanie , znajomość trendów ryzykownych, świadomość ponoszenia kosz
tów i doświadczen ie kadry. [5] Kapitał w przedsiębiorstwie jest 5woistą kategorią finansową. Wią
że się z procesem kształtowania wartości przedsięb i orstwa oraz wpływem i wypływem środków 
pieniężnych. 

Proces finansowania obejmuje wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewnia
ją podmiotowi gospodarczemu kapitał oraz służą kształtowan iu racjonalnej struktury źródeł finan
sowania w konkretnych warunkach rynkowych [6]. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia kapitału 
jako kryterium, można wyróżnić: finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne.[?] . 

W wyborze źródeł finansowania uwzględnia się kryteria [8]: 
Dostępność, 

Koszty, 
Elastyczność, 

Efekt d:ź.wigni finansowej, 
Ryzyko obsługi. 

Tabela l. Źródła kapitalów w przedsi<;;biorstwie 
T bl l S f l. a e aurces o cap na m an enttty 

Finansowanie 
wewnętrzne 

Własne 

- zysk netto, 

- amortyzacja. - emisja akcji, 
f- przekształcenia - dopłaty wspólników, 

w aktywach, - poszukiwanie nowych 
1- przekształcenia wspólników, 

w kapitałach - fundusze venture 
capital 

Finansowanie zewnętrzne 

Kapitał 

krótkoterminowy 

- bankowe kredyty krótko-
terminowe, 

- kredyty od dostawców 
i odbiorców, 

- fact01ing , 
- krótkoterminowe 

papiery dłużne 

Obce 

Kapitał 

długoterminowy 

1- Rezerwy, 
- Bankowe kredyty, 

1- Leasing. 
- Franchising, 
- Obligacje, 
- Środki z funduszy 

pomocowych 

Finansowanie wewnętrzne polega na uzyskiwaniu lub zwiększaniu środków pieniężnych w pro
ces ie prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. W ramach tego finansowania 
można mówić o pozyskiwaniu funduszy przez przekształcen i a majątkowe oraz gromadzenie kapi
tału. 

Finansowanie zewnętrzne oznacza z kolei, że przedsiębiorstwo pozyskuje kapitał pochodzący 
.,z zewnątrz", od różnych podmiotów. Ten rodzaj finansowania może odbywać się poprzez finan
sowanie zewnętrzne własne oraz zewnętrzne obce. 



4. ZALETY I WADY KAPITALU WŁASNEGO I OBCEGO 

Wykorzystanie kapitałów obcych w procesie finansowania przedsiębiorstwa niewątpliwie niesie za 
sobą wiele pozytywnych efektów, jednak to kapitał własny stanowi główne źródło finansowania 
działalności firm. Pozyskiwanie kapitału obcego nie oznaczajedynie odnoszenia korzyści (optyma
lizacja struktury kapitału, efekt dźwigni finansowej czy efekt tarczy podatkowej); zadłużenie przed
siębiorstwa prowadzi także do pojawienia się ryzyka niewypłacalności i kosztów trudności finan
sowych. Do kosztów trudnośc i finansowych zalicza się tzw. bezpośrednie i pośrednie koszty ban
kructwa, które występują w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma problemy z terminowym wywiązy
waniem się z zobowiązań wobec wierzycieli. Ryzyko niewypłacalności jest ściśle związane z ryzy
kiem operacyjnym prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Korzystanie z kapitału włas
nego oznacza bowiem stabilizacj ę finansową przedsiębiorstwa i jego ekonomiczną suwerenność ale 
faktem jest równ ież, że korzystanie tylko i wyłącznie z kapitałów własnych nie pozwala na wyko
rzystanie pozytywnego efektu dźwigni finansowej. 

Zalety kapitału własnego [9] : 
- Jest on stabilnym źródłem finansowania działalności; 
- Wpływa na zwiększenie płynności finansowej; 
- Stanowi pewną bazę gwarancyjną dla wierzycieli; 
- Angażowany kapitał na czas nieokreślony stanowi podstawę do powstania stosunków własno-

ściowych; 

- Ze stosunków własnościowych z kolei wynika prawo do udziału w podziale zysku. 
Zalety kapitału obcego: 

- Stanowi elastyczne źródło finansowania, 
- Umożliwia podjęcie i realizację przedsięwzięć przekraczających własne możliwości finansowe; 
- Jego wykorzystanie wpływać może na obciążenie obciążeń podatkowych oraz wzrost rentow-

ności kapitału własnego; 

- Wierzyciel z reguły nie ma prawa głosu przy podejmowanych decyzjach w przedsiębiorstwie; 
- Wpływa na kształtowanie optymalnej struktury kapitału; 
- Zwiększenie dyscypliny finansowej w gospodarowaniu środkami pieniężnymi w związku z ko-

niecznością obsługi zadłużenia . 

Negatywne skutki pozyskania kapitału obcego: 
- Kapitał obcy oddawany jest do dyspozycji danego przedsiębiorstwa na określony czas i podlega 

zwrotowi; 
- Wierzyciel ma prawo do odsetek; 
- Uzyskanie kapitału obcego wymaga zabezpieczenia lub gwarancj i; 
- Wraz ze wzrostem zadłużania się rośnie z reguły koszt kapitału obcego; 
- Wysoki stopień zadłużenia może prowadzić do przekazywania pewnych uprawnień wierzycie-

lowi; 

- W przypadku likwidacji wierzyciele zaspokajani są przed właścicielami; 
- Ryzyko bankructwa i koszty trudności finansowych . 

5. KOSZT KAPIT ALU. DŹWIGNIA FINANSOWA 

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa obejmuje działania mające na celu pozyskiwanie kapi
tału przez przedsiębiorstwo . Zaangażowane kapitały stanowią mechanizm napędzający funkcjono
wanie każdego przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie kapitału zarządzanie nim w sposób prawidłowy przez 
przedsiębiorstwo wymaga jednak znajomości i respektowania jego podstawowych cech i funkcji, 
co pozwoli uniknąć naruszenia równowagi finansowej . Finanse i jakość zarządzania nimi w firmie 
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stanowi źródło jego sukcesu. Konieczne jest posługiwanie się określonymi instrumentami, by wy
bór źródeł i kreacja kapitału byłajak najbardziej racjonalna [10]. 

W związku z powyższym, w procesie zarządzania finansami niezbędna jest znajomość reguł 
i zasad ustalenia prawidłowego stosunku długu do kapitału własnego . Menedżer musi wiedzieć, na 
jakie korzyści można liczyć właściwie kształtując strukturę kapitału, co wyznacza granicę opłacal
ności korzystania z kapitału obcego. Dopiero znajomość pozyskiwanych środków finansowych (ka
pitał własny i obcy) pozwala na szacowanie kosztów kapitału. S kłada się on z dwóch składników, 
jakimi są: koszt pozyskania i koszt jego wykorzystania. Kosztami tymi są stopy zwrotu żądane 
przez inwestorów, którzy realizują dany projekt. Cenność kapitału dla właścicieli wyraża jego uży
teczność. Ograniczoność dostępu do kapitału podwyższa jego użyteczność. Z kolei oczekiwania właś
ciciela kapitału wynikają z właściwości polegającej na zdolności pomnażania wartości. Przez koszt 
pozyskania kapitału rozumie się wynagrodzenie właścicieli, banków oraz innych inwestorów z ty
tułu powierzenia swojego kapitału przedsiębiorstwom. Koszt kapitału określany jest jako minimal
na akceptowalna stopa zwrotu, którą musi uzyskać podmiot ze swoich inwestycji , aby utrzymana 
została wartość rynkowajej akcji. Koszt kapitału ma więc podstawowe znaczenie zarówno dla kształ
towania struktury kapitału, jak również rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji . Koszt 
kapitału jest ceną, jaką płaci kapitało biorca za możliwość finansowania swoich zasobów i jedno
cześnie stopą zwrotu dla kapitało dawcy [11]. Im wyższe ryzyko, tym wyższajest oczekiwana stopa 
zwrotu i koszt kapitału. Do momentu, kiedy koszt kapitałów obcych jest niższy od rentowności ma
jątku, firma osiąga dodatkowe korzyści wyrażające się wzrostem rentowności kapitałów własnych. 
Zjawisko to określa się jako dźwignię finansową. Inaczej mówiąc wzrost rentowności kapitału włas
nego ponad rentowność kapitału ogółem, dzięki zaangażowaniu kapitału obcego, jest nazywany efek
tem działania dźwigni fi nansowej. Należy dodać, że zwiększenie udziału zobowiązań w strukturze 
finansowania nie będzie zawsze powodowało wzrostu rentowności kapitałów własnych. Istnieje gra
niczny poziom zysku operacyjnego (zysku przed opłaceniem podatków i spłatą odsetek), nazywa
ny progiem rentowności kapitału własnego . W toku działania firmy, kapitał własny często jest nie
wystarczający dla finansowania rozwoju działalności gospodarczej. Stąd też naturalnym źródłem 
pozyskania funduszy są zaciągane zobowiązania w postaci kredytów bankowych lub innych podo
bnych źródeł finansowania. 

Mechanizm dźwigni finansowej wykorzystuje fakt, iż koszt kapitału obcego jest stały (oprocen
towanie) , i jest on niezależny od zysków przedsiębiorstwa, ani od bieżących wahań sprzedaży. Struk
tura kapitału finansującego ma istotne znaczenie dla poziomu rentowności i ryzyka związanego 
z działalnością przedsiębiorstwa. 

Z ustaleń powyższych wynika, że koszt kapitału to wymagana (a nie zrealizowana, jak postrze
gająją wciąż niektórzy przedsiębiorcy), a zatem dotycząca okresów przyszłych (nie historycznych) 
stopa zwrotu z kapitału danego inwestora, mająca stanowić rekompensatę za podjęte przez niego ry
zyko inwestycyjne. W teorii finansów ową wymaganą stopę zwrotu z łącznego kapitału zainwesto
wanego wyraża się w postaci tzw. średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) [12] . 

6. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Finansowanie dłużne polega na korzystaniu z obcych źródeł finansowania majątku. Otrzymuje ono 
najczęściej formę: 

- Bankowych kredytów inwestycyjnych, 
- Emisji przez spółkę obligacji, 
- Franchisingu, 
- Leasingu, 
- Krótkoterminowych kredytów bankowych, 
- Emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. 
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Tabela 2. Porównanie emisji obligacji i kredytu bankowego 
T b l 2 C f b d d b k d t a e ompanson o on !SSUC an an · cre l 

Emisja obligacji Kredyt bankowy 

Łatwiejsze pozyskanie kapitału ze względu na wielu 
Jeden pożyczkodawca lub kilka banków występujących jako 
konsorcjum, s tąd możliwość dyktowania warunków krcdyto-

pożyczkodawców, których udziały w k . ocic 
wania. Kredytodawca jest zmuszony do podporządkowania 

zadłużeni a spółki są rozdrobnione 
s ię procedurom bankowym 

Możliwość samodzielnego okreś lenia oprocentowania Wysokość oprocentowania oraz sposób jego ustalania 
i zasad jego ustalania określa bank 

Emilcnt sam ustala częs totli wość wypłaty odsetek. Bank posiada decydujący wpływ na ustalenie harmonogramu 
W praktyce są to okresy roczne, pólroczne sp łat. Najczęściej spłata kredytu nas tępuje w okresach 
lub kwartalne miesięcznych 

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego wie lkości. 

Emileol samodzieln ie usta la wielkość i rodzaj zabezpie- Cz~sto jest zabezpieczenie rzeczowe i weksle o wartości 

czenia. Istnieje możliwość emisji ob ligacji niezabezpie- przekraczającej kwotę zaciągniętego kredytu. Wycena przed-
czonych lub zabezpieczonych częściowo miotu zabezpieczenia musi być przeprowadzona na koszt 

kredytobiorcy 

Najpierw s płacane są odsetki a kapitał w dniu wykupu 
obligacji. Stąd obciążenia przez cały okres trwania Splata zobowiązania odbywa się w postaci rat 
zobowiązania są niskie, co nie obciąża przeds ięwzięcia kapitałowo-odsetkowych 

w fazie rozwoju 

Mo7.liwość dostosowania finansowania do potrzeb in we-
Mała elastyczność banku w zakresie dostosowania wypłaty 

kredytu w transzach, adekwatnie do potrzeb kredytobiorcy. 
stycyjnych poprzez samodzielne ustalenie harmonogra-

Ustalenie harmonogramu wypłaty kredytu w transzach 
mu emisji obligacji w transzach 

wymaga akceptacji banku 

Emitent płaci cenę opcji dającej prawo przedtermino-
wego wykupu obligacji w podwyższonych odsetkach W przypadku przedterminowej spłaty kredytu bank często 
wypłacanych obligatariuszom. \ 'przypadku nieskorzy- pobiera prowizję. Jednak \, przypadku nieskorzystania 
stania z możliwości przedterminowego wykupu cena z takiej możliwości kredytobiorca nie ponosi 
opcji zap łacona w odsetkach stanowi zreali zowany z tego tytułu kosztów 
koszt dla cmitenta 

Emitent ponosi wysokie koszty formalnoprawne. 
W zależności od charakteru emisji mogą to być koszty: 
zatrudnienia doradców finansowych, prawnych i audyto- Bank pobiera prowizje związane z udzieleniem kredytu 
rów, prowizji subemitentów lub innych pośredników (przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie 
plasuj ących emisję na rynku, opracowania, druku i publi- kredytu, za wcze,niejszą spłatę , aneksy, weksle). Do tego 
kacji prospektu emisyjnego lub memorandum, raportowa- należy doliczyć koszty ustalenia zabezpieczell. Ich lączna 
nia i publikacji sprawozda1\ finansowych w okresie waż- wysokość jest zazwyczaj niższa od kosztów emisj i 
ności obligacji, ewidencji i depozytu obligacji, agenta i ewentualnych notowa i"1 ob ligacji 
transferowego, banku reprezentanta, opłat giełdowych 

i KPW!G, ocen agencji ratingowych 

Promocja przedsiębiorstwa, jeś li obligacje są notowane 
Brak promocji przedsiębi ors twa na rynku regulowanym. 

Przekazywanie informacji o sytuacj i finansowej emitenta Informacje o sytuacji finansowej kredytobiorcy są przekazywa-
jest bardziej sformalizowane i kosztowne niż w przypad- ne wpostaci okresowych sprawozdall finansowych. 
ku kredytu , zwłaszcza gdy obligacje są notowane Bank może żądać dodatkowych informacji 

Interesy pożyczkodawców mogą być reprezentowane Zabezpieczenie interesu banku leży w jego ;wkres ie. 
przez wynajęty w tym celu bank . On też monitoruje sytuacj~ kredytobiorcy 

Kontrola wykorzystania środków pozyskanych w emisji Bank na bieżąco może aktywnic uczestniczyć w nadzorowaniu 

jest prowadzona przez bank reprezentujący interesy procesu wykorzystania kredytu, szczególnie w okresie reali zacji 

pożyczkodawców 
inwestycji . W tym celu może zażądać wyboru swego 
przedstawiciela do rady nadzorczej spółk i kredytobiorcy 

Wymienione instrumenty finansowe dają praktycznie nieograniczoną możliwość pozyskania ka

pitału dłużnego przez przedsięb iorstwa, które posiadają o ptymalny standing finansowy. W niniej -
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szym punkcie omówione zostaną dwa najpopularniejsze instrumenty finansowe, jakimi są kredyt 
oraz emisja obligacji. 

Czy pozyskanie kapitału poprzez kredyt bankowy jest trudniejsze, niż poprzez emisję obligacji 
- zdania są podzielone. Dużo zależy od otoczenia przedsiębiorstwa. Banki stosują sztywne procedu
ry kredytowania, wynikające z obowiązujących norm ostrożnościowych. Z drugiej strony, należy 
rozważyć inne czynniki, które mają wpływ na szansę uzyskania finansowania i jego koszty. 

7. WYKORZYSTANE INSTRUMENTY FINANSOWE W REALIZACJI PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY ODKRYWEK WĘGLA 
BRUNATNEGO NA PRZYKŁADZIE KWB "KONIN" W KLECZEWIE S.A. 

KWB "Konin" w Kieczewie S.A. wykorzystuje w swojej działalności różnorodne źródła finansowa
nia dla realizowanych projektów inwestycyjnych. W procesie "dopinania" budżetu danego projektu 
pod uwagę brane są zarówno możliwości pozyskania środków z zewnątrz jak również możliwości 
wewnętrznego zasilania w postaci nadwyżki finansowej. KWB Konin wykorzystuje następujące 
źródła finansowania do realizacji projektów: 
- Kredyt inwestycyjny, 
- Emisja obligacji korporacyjnych, 
- Kredyt wekslowy, 
- Leasing, 
- Zysk zatrzymany, 
- Amortyzacja. 

Realizacja projektu związanego z budową nowej odkrywki wiąże się z poniesieniem dużych na
kładów finansowych jak również umiejętnym rozłożeniem wydatków w czasie. Dlatego do realiza
cji takiego projektu niezbędne są środki własne w pierwszej fazie budowy a także pozyskane kapi
tały z zewnątrz . Proces inwestycyjny budowy nowej odkrywki średn io trwa około 6-10 lat. Najdłuż
szy okres to etap formalno-prawny czyli uzyskanie wszelakich uzgodnień, raportów środowisko
wych, projektów, które kończą się uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin. Kolejny etap to 
faza budowy odkrywki, która wiąże się z uzyskaniem pozwoleń na budowę, wykupem gruntów, 
odwodnieniem, zasilaniem, łącznością odkrywki a także zakupem, modernizacją, przeniesieniem 
maszyn podstawowych, taśmociągów, budową dróg komunikacyjnych. Kolejny etap to rozpoczęcie 
zbierania nadkładu , gdzie po dojściu do pokładów węgla następuje jego wydobycie. W tym mo
mencie następuje faza eksploatacyjna, która w pierwszym etapie wiąże się z dojściem do optymal
nej mocy wydobywczej odkrywki . Jak widać z powyższego niezmiernie krótkiego opisu procesu 
inwestycji budowy odkrywki węgla brunatnego jest to proces złożony, czasochłonny, kapitałochłon
ny, który można zaliczyć do projektów nietypowych. Dlatego realizując tak złożone projekty nale
ży tworzyć szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe budowy odkrywki jak również pro
jekcje finansowe uwzględniające realizowany projekt. Kopalnia Konin przy wyborze źródeł finan
sowania kieruje się głównie rachunkiem ekonomicznym przedsiębiorstwa. Istotnym kryterium na 
pewno stanowi koszt pozyskanego kapitału, który wpływa bowiem na rentowność projektu inwe
stycyjnego finansowanego z uzyskanych środków. Dlatego w realizowanych projektach wykorzy
stuje zarówno kapitał własny i kapitał obcy. Każdorazowa decyzja dotycząca wyboru danego źró
dła finansowania uzależniona jest od: 
- Kosztu pozyskania kapitału, 
- Uzyskiwanej nadwyżki finansowej wynikającej z projekcj i finansowych, 
- Standingu finansowego spółki, 
- Sytuacji na rynkach finansowych. 
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KWB "Konin" do realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową O/Drzewce wyko
rzystała dwa źródła finansowania w postaci: 
- Nadwyżki finansowej (zyski zatrzymane+ amortyzacja), 
- Kredytu inwestycyj nego. 

Kredyt inwestycyjny został uzyskany w połowie budowy odkrywki Drzewce z banku, który sta
nowił 30% środków realizowanego projektu. Pozostałe 70% pochodziły z nadwyżki finansowej, 
czyli zysków zatrzymanych oraz amortyzacji. Oczywiście należy podkreślić, że odpis amortyzacyj
ny stanowił największy udział. Projekt inwestycyjny związany z budową O/Drzewce zakończył się 
w 2005 roku wydobyciem pier wszej tony węgla. Uzyskany kredyt inwestycyjny został wykorzy
stany w całości a projekt inwestycyjny został zrealizowany zgodnie z założeniami harmonogramu 
finansowego. 

N,1dwyd~u finunsowu 11 Kr·(·dyt inwcs:vcvinv 

Wykres l . Źródła finansowania O/Drzewce 
Chart l. Financing sources for Drzewce 

Mimo iż najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym do tej pory przez Spółkę źródłem 
kapitału jest kredyt to przedsiębiorstwo zdecydowało s i ę, że kapitał obcy pozyskany do realizacj i 
kolejnego projektu inwestycyjnego, jakim jest obecnie budowana nowa 0/Tomisławie, będzie po
chodził z emisji obligacji korporacyjnych. Kredyt, pomimo licznych zalet ma niestety i wady, które 
szczególnie uwidaczniają się w obecnej sytuacj i gospodarczej na rynkach finansowych. Banki, dą
żąc do maksymalnego zabezpieczenia swych interesów, starają s ię obwarować udzielane kredyty 
wielorakimi rodzajami zabezpieczeń, częstokroć kilkukrotnie przekraczającymi ich wartość, co pro
wadzi do znacznego obciążenia finansowego dla Spółki oraz krępuje swobodę prowadzenia dzia
łalności, w tym zaciąganie kolej nych kredytów. Również sposób wykorzystywania kredytu polega
jący na tym, ze kredyt stawiany jest do dyspozycj i kredytobiorcy w całej kwocie lub w transzach, 
w terminach określonych umową kredytową, uzależnia Spółkę od tych terminów, a w przypadku 
przesunięć czasowych w realizacji inwestycji stwarza konieczność zmiany warunków umowy i czę
sto poniesienia dodatkowych kosztów, np. zapłaty dodatkowej prowizji za zmianę terminu udostęp
nienia środków albo przesunięeia w czasie transz wypłaty środków z umowy kredytowej. Te oczy
wiste "niedogodności" kredytu jako instrumentu finansowego skłoniły Spółkę do poszukiwania al
ternatywnych sposobów pozyskania kapitału na realizacje niezbędnych inwestycji. Alternatywną dla 
kredytu jako źródła finansowania potrzeb inwestycyjnych jest emisja obligacji korporacyjnych prze
widziana w ustawie o obligacjach z dnia 29.06.1995 roku (Dz. U. z 200 1 roku, Nr 120, poz. 1300-
tekst jednolity) . Emisja obligacji stwarza Spółce lepsze możliwości pod względem dopasowania źró
deł finansowania do jej możliwości płatniczych poprzez decydowanie przez Emitenta o wielkośc i 

emisj i obligacji stosownie do potrzeb inwestycyjnych. Jednym z ważnych warunków, j akie mus iała 
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spełnić instytucja finansowa był zapis o emisji obligacji na portfel podmiotu organizującego. Środ
ki finansowe niezbędne do pomyślnego zakończenia budowy OtTomisławice pochodzić będą z: 
- Nadwyżki finansowej , 
- Emisji obligacji korporacyjnych, 
- Przekształceń majątkowych. 

Wykres 2. Źródła finansowania O/To misławice 
Chart 2. Financing sources for 0/Tomislawice 

Należy podkreślić, że zarówno uzyskanie środków finansowych (kredyt czy obligacje) związa
ne z danym przedsięwzięciem inwestycyjnym wymaga przygotowania odpowiedniego biznes pla
nu, akceptowalności przez instytucje finansowe a także długich negocjacj i. Wybór odpowiedniego 
finansowania dla nietypowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakim jest budowa odkrywki wy
maga zaangażowania w pierwszej fazie procesu inwestycyjnego środków własnych a następnie ubie
ganie się o kapitał obcy. Wiąże się to z tym, że tworzone są odpowiednie projekcje finansowe wy
biegające w przyszłość, tj. 15-20 lat. 

PODSUMOW ANIE 

Przygotowując jakikolwiek projekt i jego inżynierię finansową należy wziąć pod uwagę bardzo wie
le czynników. Jednym z nich o szczególnej wadze jest wysokość kapitału niezbędnego do finanso
wania aktywów przedsiębiorstwa oraz wybór źródeł kapitału, który powinien prowadzić do opty
malizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa . Kryterium optymalizacyjnym jest minimalizacja śred
niego ważonego kosztu kapitału (lub maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa). Optymalizacja 
struktury kapitału jest celem strategii finansowania przedsiębiorstwa Zaciąganie przez przedsię
biorstwo oprocentowanych zobowiązań uruchamia mechanizm dźwigni finansowej, której głównym 
celem jest podwyższenie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE). W celu okreś lenia wy
sokości zewnętrznych źródeł , jakie będą potrzebne do realizacj i konkretnego projektu, przedsię
biorstwo powinno oszacować oczekiwaną kwotę, jaka będzie niezbędna do realizacji zamierzonego 
celu oraz wysokość wewnętrznych funduszy . 

Niejednokrotnie prawidłowy wybór źródła finansowania decyduje o powodzeniu całego przed
sięwzięcia. Działalność inwestycyjna charakteryzuje się wysoką kapitałochłonności ą. Warunkiem re
alizacji j akiegokolwiek przedsięwzięc i a jest zgromadzenie funduszy odpowiadających potrzebom 
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inwestycyjnym. Ponieważ możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zależą od jego zdolności do 
finansowania przedsięwzięć, stąd konieczne staje się określenie potencjalnych źródeł pozyskiwania 
kapitału. 
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Financing Approach in Brown Coal Open Cast Mines 
Based on "Konin" w Kieczewie S.A. Open Cast Mine 

Insufficient amount of capital for providing an effi cient business activity is a main concern of any 
business entity, each of whom must have capital i.e. financing approach to target i ts fundamental 
aims. Business entities use both interna! and external financing, the relation of which can be of a pa
ramount importance for an entity day-to-day operation as we11 as for its growth. The development 
of business entities depends to a vast extent on the amount of accumulated or accessible c~pital which 
may originate from a given business entity interna! sources or fro m accessible external sources. 

The aim of this artide is: to provide an analysis of the sources used for financing investments; 
to provide definition of some factors that influence the structure of their use; and also to indicate the 
necessity of their s kilful selection. The study presents the practice of financing with the use o f var
ied financial sources for brown coal open cast mines, based on "Konin" w Kieczewie S.A. Open 
Cast Mine. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Zastosowanie miar syntetycznych w procesie decyzyjnym 
związanym z kształtowaniem warunków pracy -
studium przypadku 

Z. Korban 
Politechnika Śląska, Gliwice 

STRESZCZENIE: W artykule autor przedstawia możliwości , jakie wynikają z zastosowania miar 
syntetycznych w procesie decyzyjnym związanym z kształtowaniem warunków BHP w przodku 
górniczym. Wykorzystując metody statystyki wielowymiarowej autor omawia przykładowe symu
lacje związane z działaniami zmierzającymi do minimalizacji wpływu czynników szkodliwych dla 
organizmu człowieka. 

SŁOWA KLUCZOWE: System decyzyjny, zagrożenia naturalne i narażenia środowiskowe, macierz 
odległości, miernik rozwoju 

l . WPROW ADZENIE 

W powszechnym przekonaniu jednym z zasadniczych warunków prawidłowego i efektywnego funk
cjonowania każdej organizacj i gospodarczej jest sprawne kierowanie definiowane m. in. jako pro
ces polegający na koordynowaniu pracy zespołów pracowniczych i środków produkcji w sposób 
jak najbardziej efektywny dla realizacji zamierzonych celów [4]. Kierowanie jest także postrzega

. ne jako swoisty system S [lO]- w tym znaczeniu równie ważne jest, aby kierowanie powodowało, 
że kierowani zachowują się zgodnie z wolą kierującego, a to sprawi, że kierujący stosuje system 
motywacji akceptowany przez kierowanych : 

S =(Z; R, O) (l) 

gdzie: Z- skończony zbiór zasobów angażowanych w procesy i podejmowane działania, R- skoń

czony zbiór relacji Ri określonych na zbiorze Z, O- skończony zbiór podejmowanych działań 
w ramach systemu: 

(2) 

gdzie: GA- zbiór celów działania, P A- procesy działania. 

Kierowanie jest więc złożonym wielowymiarowym i wieloaspektowym procesem informacyj
no-decyzyjnym (który może być doskonalony), najczęściej o znacznym stopniu niepewności i ry
zyka. Skuteczność działań kierowniczych determinowana jest m.in. jakością posiadanych (oraz 
możliwych do pozyskania) zasobó.w oraz metod działania. 
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W ramach powszechnie akceptowanego ogólnego modelu systemu kierowania można wyróżnić 
następujące elementy składowe [lO] : 
- system decyzyjny SD określony zależnością 

(3) 

gdzie: MD- zbiór decydentów, RD- zbiór powiązań między elementami decyzyjnymi, oraz: 

- system informacyjny SI określony zależnością 

(4) 

gdzie: M1
- zbiór elementów informacyjnych, R1

- zbiór powiązań między elementami informacyj
nymi (tzw. struktura informacyjna). 

W odniesieniu do każdego ze zdefiniowanych w ten sposób systemów decyzyjnych możliwe jest 
wyróżnienie pięciu cech charakterystycznych: 
l. W każdym procesie decyzyjnym musi występować podmiot podejmujący decyzję . 

2. W każdym procesie decyzyjnymjest określony zbiór dopuszczalnych decyzji {Dd, 
gdzie i= l, 2, . .. n. 

3. W procesie decyzyjnym występuje zbiór stanów świata zewnętrznego (natury), {Zj}, gdzie j = 
= l, 2, .. . m, który nie jest kontrolowany przez podmiot podejmujący decyzję. 

4. Cecha charakterystyczną każdego procesu decyzyjnego jest funkcja korzyści Kij = f(D;, Zj), 
gdzie i= l , 2, . . . n, j = l, 2, ... m. 

5. Cechą, która charakteryzuje każdy proces decyzyjny jest niepewność co do świata zewnętrzne
go [5]. 

2. ZAGROŻENIA NATURALNE I NARAŻENIA ŚRODOWISKOWE 
JAKO ŹRÓDŁA NIEPEWNOŚCI 

W środowisku pracy, a zwłaszcza w środowisku dołowym niepewność występująca w procesie de
cyzyjnym jest w głównej mierze związana z charakterem prowadzonej działalności i wynika m.in. 
z oddziaływania środowiska pracy, ale także reakcji pracowników na to oddziaływanie. W tym zna
czeniu problem dotyczy zarówno środowiska naturalnego (zagrożenia naturalne), jak i sposobu oraz 
warunków, w jakich następuje realizacja zadań roboczych (narażenia środowiskowe) . Umiejscowie
nie ww. elementów w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy przedstawia rysunek l. 

Mechanizm oddziaływania czynników szkodliwych/uciążliwych w środowisku pracy polega na 
tym, iż w wyniku ich oddziaływania następuje obniżenie sprawności organizmu, a w sytuacji prze
kroczenia dopuszczalnych stężeń/ natężeń tychże czynników- wystąpienie choroby zawodowej. 

Typowym zagrożeniem, z jakimi mamy najczęściej do czynienia także w środowisku dołowym 
jest hałas technosferyczny. Następstwem jego oddziaływania na organizm człowieka jest m.in. tzw. 
zawodowe uszkodzenie słuchu, które zgodnie z zapisem zawartym w Dz.U. z 2002 roku nr 132, 
poz. 1115 definiowane jest jako "obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany 
hałasem , wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej sły
szącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 1,2 i 3kHz". 

Według danych Instytutu Medycyny Pracy trwały ubytek słuchu jest po pylicy płuc najczęściej 
występującym schorzeniem zawodowym występującym wśród załóg górniczych [3]. Należy jed-
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nak podkreśl ić, iż odsetek osób zatrudnionych w górnictwie (w tym także osób zatrudnionych w ko
palniach węgla), u których stwierdzono trwały ubytek słuchu ulega w kolejnych latach sukcesyw
nemu zmniejszaniu. O ile jeszcze w roku 2002 trwały ubytek słuchu stwierdzono u 217 osób za
trudnionych w górnictwie ogółem (u 197 osób w przypadku górnictwa węgla), co stanowiło 28,9% 
zarejestrowanych przypadków zachorowań na choroby zawodowe (w przypadku górnictwa węgla 
28,3%), o tyle w roku 2006 wartości te wyniosły odpowiednio: 77 nowych zarejestrowań (13,5%) 
w przypadku górnictwa ogółem i 64 nowych zachorowań ( 11,9%) w przypadku górnictwa węgla. 

_,_ 
·~ ~'· .. ' u ~ · - - '- ·~ -~ -·,~~ -··~··-~ -! 

l BEZPIECZEŃSTWO PRACY W UKŁADZIE CZŁOWIEK- TECHNIKA- OTOCZENIE l 

i 
., ~ '"'• '•'-" - ~~ ........ ,---..~--~ -.-· 

Czynniki subiektywne (zależne od człowieka) 
Czynniki obiektywne 

(niezwiązane bezpośrednio 

z człowiekiem) 
Określające wewnętrzną 

motywację do pracy: 
chęć do pracy, 

Fizyczne potrzeby, emocje 
warunki pracy 

Uwarunkowania finansowe r----. 
[ Swn <echo;'""' 

Określające możność pracy: kwalifikacje formalne maszyn i urządzeń 
(wyksztalcenie, doświadczenie zawodowe), 

kwalifikacje psychofizyczne, związane 
z budową i funkcjonowaniem organizmu 

Zagrożenia naturalne 
i narażenia środowiskowe 

Rys. l. "Lokalizacja" zagrożeń naturalnych i narażeń środowiskowych 
w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy [8] 
Figure l . "Localization" natura! risks and environmental exposures 
in safety work conditions shaping process [8] 

Jakkolwiek powyższe dane dotyczą trwałego ubytku słuchu, to nie należy zapominać także o in
nych możliwych formach negatywnego oddziaływania hałasu na organizm człowieka . Do najważ

niejszych można zaliczyć: 
Czasowe obniżenie zdolności słyszenia. 

Skutki fizjologiczne. Istnieją dowody na to, że narażenie na hałas wpływa na układ krążenia, 
poprzez uwalnianie katecholamin następuje podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto 
poziomy katecholamin we krwi - łącznie z epinefryną (adrenaliną)- mają związek ze stresem. 
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- Stres związany z pracą. Stres związany z pracą rzadko miewa tylko jedną przyczynę. Zwykle 
jest wynikiem połączenia kilku czynników ryzyka. Hałas w środowisku pracy może być czyn
nikiem stresującym nawet przy stosunkowo niskich poziomach. 

- Podwyższone ryzyko wypadków. Wysokie poziomy hałasu, wpływając na zdolność słyszenia 
i komunikowania się, zwiększają prawdopodobieństwo wypadków; stres związany z pracą (pod
czas której występuje hałas) może ten problem spotęgować [2]. 

3. MODEL PRZESTRZENI ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCHI 
/UCIĄŻLIWYCH A OBSZAR DZIAŁANIA DECYDENT A 

W 2003 roku przyjęta została dyrektywa 2003110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pra
cowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem). Artykuł 5 ust. l dyrektywy 
postanawia, że biorąc pod uwagę postęp techniczny oraz dostępne środki ograniczenia ryzyka u źród
ła, należy podjąć takie działania , aby "ryzyko wynikające z narażania na hałas zostało wyelimino
wane u źródła lub zredukowane do minimum". 

Można przyjąć , iż w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy mamy do czynienia 
z macierzą obserwacji X= [xij1], gdzie: i= l, 2, ... n (n- liczba obiektów); j = l, 2, ... m (m -licz
ba cech); t= l , 2, ... k (k- liczba czasokresów). Pomiędzy zidentyfikowanymi cechamij charakte
ryzującymi obiekt możemy wyznaczyć odległości w oparciu o następujące argumenty: 
- czas oddziaływania czynnika szkodliwego/uciążliwego (xi dla i= l, 2, ... n)- oś pozioma; 
- intensywność występowania czynnika szkodliwego/uciążliwego (Yi dla j = l , 2, ... m)- oś po-

zioma; 
- prawdopodobieństwo występowania czynnika szkodliwego/uciążliwego (zk dla k = l, 2, ... r) 

oś pionowa 1• 

Określając ww. argumenty możliwe jest zdefiniowanie w przestrzeni i w czasie punktu (-ów) 
stanowiącego graficzną interpretację wyjściowej sytuacji w procesie decyzyjnym- sytuacji zasta
nej ("tu" i "teraz"), która winna ulec modyfikacji [l] (rys. 2). 

W oparciu o wartości współrzędnych punktów istnieje możliwość wyznaczenie wartości miar 
odległości, a w dalszej konsekwencji z;definiowanie tzw. optymalnej ścieżki rozwoju [l], [7], [9] . 
Działania te musi poprzedzać proces identyfikacji zmiennych sterujących i zakresów zmian zmien
nych podlegających sterowaniu. 

4. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MODELU PRZESTRZENI ODDZIAŁYWANIA HAŁASU 
TECHNOSFERYCZNEGO NA OBSZAR DZIAŁANIA DECYDENTA 

Wykorzystanie modelu przestrzeni oddziaływania hałasu technosferycznego omówione zostanie na 
przykładzie drążonego wyrobiska korytarzowego, którego postęp przodka realizowany jest przy 
pomocy materiałów wybuchowych i kombajnu chodnikowego AM-50z-w. Do wykonywania otwo
rów strzałowych wykorzystywane są wiertarki elektryczne ER-61 i udarowe typu WUP-22. Odsta
wa urobku z przodka prowadzona jest są pomocą przenośnika zgrzebłowego SKAT E-180 i prze
nośników taśmowych PTGm 50/1000, MIFAMA i GWAREK. Wyrobisko przewietrzane jest za 
pomocą wentylacji lutniowej tłoczące (zastosowano wentylator lutniowy WLE 1003B). Przodek 
prowadzony jest w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpa
niami, I stopnia zagrożenia wodnego, kl asy "B" zagrożeni wybuchem pyłu węglowego i II grupy 
skłonności do samozapalenia (Sza= 42). Czas trwania zmiany roboczej wynosi 360 min. 

1
Na zasadzie analogii do przestrzeni dzi ałania człowieka, którą to przestrzeń charakteryzują trzy parametry 
(współrzędne): stopień niepewnośc i sytuacji; stopień dynamiki sytuacji ; stopień złożoności sytuacji [6] . 
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Pomiary czynników środowiska pracy dotyczyły drgań mechanicznych (o działaniu ogólnym 
i miejscowym), zapylenia (pył całkowity i respirabilny) oraz hałasu (w dalszych rozważaniach po
minięte zostały wartości przyspieszeń drgań- wartości te nie przekraczają granicznego progu NDN). 
Wyniki pomiarów czynników środowiskach będące danymi w procesie decyzyjnym przedstawia ta
blica l. Wykorzystując zapis macierzowy wyniki te zestawiono w postaci macierzy o wymiarach 3x5, 
gdzie: 
- cechami - zdiagnozowanymi elementami materialnego środowiska pracy (i= l, 2, . .. n) są: 

- stężenie jednostkowe pyłu całkowitego [mg/m3
] (i= l), 

- stężenie jednostkowe pyłu respirabilnego [mg/m3
] (i= 2), 

- poziom ekspozycji na hałas dla 8 godz. LEx.sh [dE] (i= 3); 
obiektami (w tym przypadku- stanowiskami pracy) poddanymi analizie U= l , 2, .. . m) w ko
lejności są: 

- osoba dozoru U= 1), 

- górnik przodowy U = 2), 
górnik strzałowy U = 3), 
górnik kombajnista U= 4), 

- obsługa przenośników U = 5) . 
Wartości rang przyporządkowane poszczególnym zmiennym to w kolejności: 

- <Xt=0,7, 
- <Xz=0,7, 
- a3 = 0,9. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia wyjściowa macierz zmiennych (nienormowanych) dla przod
ka przyjmuje postać: 

.. - [ 13,8 16,9 16,9 18,4 15,5] 
XIJ- 4,7 5,8 5,8 6,4 5,4 

83,2 91,6 91,6 80,3 87,5 

Uwaga: pyły węgla kamiennego na diagnozowanych stanowiskach pracy zawierają wolną krystali
czną krzemionkę Si02 od 2% do 10% (w przypadku stanowiska osoby dozoru zawartość Si02 wy
niosła 4,1 %, górnika przodowego i górnika strzałowego 4,6%, górnika kombaj nisty 4,8%, obsługi 
przenośników 4,2Só). 

Przeprowadzona normalizacja zmiennych o charakterze destymulant pozwoliła na zbudowanie 
macierzy zmiennych unormowanych: 

[

0,29 0,24 0,24 0,22 0,26] 

xij = 0,43 o,34 o,34 0,31 0,37 

0,97 0,88 0,88 1,0 0,92 

Uwaga: w procesie normalizacji zastosowano przekształcenie ilorazowe, przyj mując w przypadku 
wartości zapylenia Xijmin równe wartościom NDN, a w przypadku hałasu- wartości Xij rejestrowa
ne na stanowisku kombajnisty (80,3 [dB]),jako możliwe "tu" i "teraz" do uzyskania przy danej te
chnologii prowadzenia przodka. 

Uwzględni ając wartości rang przyporządkowane poszczególnym zmiennym macierz odległości 
Ciaprzedstawia się następująco : 

Cio = [ 0,762 0,850 0,850 0,87 1 0,817] 

zaś miernik rozwoju mi: 

mi= [0,125 0,024 0,024 0,0 0,062] 
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Najlepszym wynikiem ("obiektem" najmniej narażonym- najbardziej rozwiniętym- najbliższym 

obiektowi idealnemu) legitymuje się więc stanowisko osoby dozoru ruchu. Spowodowane jest to 
najniższym stężeniem zapylenia w gronie ocenianych stanowisk pracy, jak również wartością po
ziomu ekspozycji na hałas dla 8 godz. LEx nieprzekraczającą dopuszczalnego progu 85 [dB]. 

"Obiektem" najbardziej narażonym (najgorzej rozwiniętym) jest natomiast stanowisko kombaj
nisty, co wynika z największego zapylenia rejestrowanego w grupie analizowanych stanowisk pracy. 

W dalszej części artykułu potencjalne działania decyzyjne i ich wpływ na wartość miernika roz
woju zostaną omówione na przykładzie korekty wartości poziomu hałasu LEx. Sh· W tym celu wy
korzystane zostały wyniki badań chronometrażowych przeprowadzonych na stanowisku górnika 
przodowego i obsługi przenośnika typu "Skat" (tablice l i 2). 

Tablica l. Ocena warunków pracy ze względu na występujący 
hałas technosferyczny na stanowisku pracy "górnik przodowy" 
Table l. Wark conditions assessment considering technospherical noise 
on t h , ki . h li e miner s worcpJace m t e mmmg sta 

Równoważny 

Czas 
poziom Maksymalny Szczytowy 

L. p. 
Okoliczności 

ekspozycji 
dźwięku A poziom poziom 

pomiarów w czasie dźwięku A dźwięku C 
[min] 

pomiaru [dB] [dB] 
[dB] 

l. 
Przejazd 

30 76,8 88,1 101,3 
autobusem 

2. Zjazd, wyjazd 15 77,0 87,8 103,2 

Doj ście oraz 
3. powrót 20 74,2 85,8 98,6 

z miejsca pracy 

Prace przygoto-
4. wawcze, przerwy 30 75,6 88,7 104,0 

technologiczne 

5. 
Obsługa wiertnicy 

60 99,7 107,5 128,1 
WUP-22 

Prace pomocnicze 
6. w czasie urabiania 115 90,1 101,2 122,5 

czoła przodka 

7. Zabudowa przodka 90 79,1 89,7 104,8 

Poziom 
ekspozycji Krotność 

na hałas dla wartości 

8 godz. dopuszczalnej 

LE'(. 8h LEx. sh 
[d B] 

91,6 4 ,57 

Dla każdego niekorzystnego wpływu na stan psychofizyczny pracownika można, a nawet nale
ży określić możliwości oddziaływania (technicznego, organizacyjnego, technologicznego) oraz za
kresy oddziaływania. I tak, dla przykładu załóżmy, że z uwagi na przyjętą technologię prowadze
nia robót prawdopodobieństwo występowania zjawisk akustycznych na stanowiskach pracy wystę
pujących w przodku j est wartośc i ą stałą (z= const.), równą 1,0. 

Przyjmując, że w stosunku do sytuacji wyjśc iowej na stanowisku górnika przodowego (tab. l ), 
czas udziału osoby przy wykonywaniu wierceń ulega skróceniu o 30 [min] i jednocześnie o 30 [min] 
wydłuża się udział pracownika w trakcie wykonywania prac pomocniczych w czasie urabiania (in
tensy~ność występowania zjawiska w tym czasie nie ulega zmianie, tj. y = const.), wartość mier
nika rozwoju mi na przedmiotowym stanowisku pracy ulega zmianie i wynosi 

mi= 0,028 
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Tablica 2. Ocena warunków pracy ze względu na występujący hałas 
technosferyczny na stanowisku pracy ,.obsługa przenośnika SKAT" 
Table 2. Work conditions assessment considering technospherical 

. h . . "SKAT n01se at t e posiLlOn conveyor operator 

Równo\\ ażny Poziom 

Czas 
poziom Maksymalny Szczytowy ekspozycji Krotność 

L. p. 
Okoliczności 

ekspozycji 
dźwięku A poziom poziom na hałas dla wartości 

pomiarów 
[min] w czasie dźwięku A dźwięku C 8 godz. dopuszczalnej 

pomiaru [d B] [dB] LEx. Sh LEx. Sh 

[dB] [dB] 

l. Przejazd autobusem 30 76,8 88,1 101,3 

2. Zjazd, wyjazd 15 77,0 87,8 103,2 

3. 
Dojście oraz powrót 

20 74,2 85,8 98,6 
z miejsca pracy 

Prace przygoto-
4. wawcze, przerwy 30 75 ,0 86,9 100,4 87,5 1,78 

technologiczne 

5. 
Obsługa 

175 91,7 100,8 120,7 
przenośnika "Skat" 

Prace pomocnicze 
6. przy zabudowie 90 77,8 89,1 102.3 

przodka 

Jeżeli by przyjąć, że w przodku rezygnujemy z wykonywania wierceń i wyrobisko jest prowa
dzony tylko przy wykorzystaniu techniki ko mbajnowej (intensywność występowania zjawiska 
w czasie wykonywania urabiania i ładowania kombajnem nie ulega zmianie, tj . y = const.) to : 

mi= 0,030 

Decydując się natomiast działania o charakterze techniczno-organizacyjnym, w wyniku których 
czas trwania wierceń nie ulega zmianie (x = const.) natomiast następuje obniżenie poziomu hałasu 
w trakcie wykonywania wierce!'1 o 15 ~ó w stosunku do sytuacji wyjściowej (tj . do dopuszczalnej 
wartości LEx. sh) to : 

mi= 0,032 

Na analogicznych zasadach można przedstawić wpływ działari korekcyjnych będących wyni
kiem podejmowania określonych decyzji w odniesieniu do drugiego z analizowanych stanowisk 
pracy, tj. "obsługi przenośnika typu SKAT" (tab . 2): 

zakładając, że z= const. i y = const. i przyjmując , iż czas obsługi przenośnika ulega skróceniu 
do 120 [min] a czas trwania prac przygotowawczych wydłużeniu do wymiaru 85 [min] wartość 
miernika rozwoju wyniesie: 

mi= 0,063 

zakładając, że z = const. i y = const. natomiast w wyniku podjętych działań o charakterze tech
nicznym ograniczeniu ulega równoważny poziom dźwięku A o 3SO w stosunku do sytuacji wyj
ściowej (tj . do dopuszczalnej wartości LEx, sh) wartość miernika rozwoju wyniesie: 

mi= O, 065 
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PODSUMOW ANIE 

Dołowe środowisko pracy występujące w większości zakładów górniczych jest często środowi
skiem nieprzyjaznym załogom górniczym. Środowisko to niejednokrotnie bardzo zróżnicowane nie 
tylko negatywnie oddziaływuj e na kondycję fizyczną pracowników, ale także w istotny sposób wpły
wa na ich psychikę (zachowanie). Zastosowanie elementów metod statystyki wielowymiarowej (np. 
miernika rozwoju mi) stwarza możliwość porównywania i różnicowania warunków pracy. Wdraża
ne działania korekcyjne o charakterze techniczno-organizacyjnym z jednej strony mogą wpływać 
na poprawę warunków pracy, dzięki czemu warunki te mogą być bardziej zbliżone do optymalnych 
(wymaganych w przepisach), a z drugiej strony przekładają się na zmiany w wartości wskaźnika mi, 
co z kolei stwarza możliwość określenia optymalnej ścieżki realizacji działań profilaktycznych. 

Zastosowanie rozwiązań ograniczających niekorzystne oddziaływanie narażeń środowiskowych 
(zmiana wartości x (czas ekspozycji) lub (i) y-intensywności występowania zjawisk niekorzyst
nych, np. w przypadku zjawisk akustycznych realizowana poprzez zmianę technologii lub też od
sunięcie pracownika od źródła hałasu przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów automatyki 
w procesie sterowania odstawą) może spowodować spadek wartości dawek ekspozycyjnych, a w dal
szej konsekwencji także i wzrost wartości miernika mi, co oznacza tym samym pracę w bardziej przy
jaznych warunkac h. Wykorzystanie metod syntetycznych w procesie podejmowania decyzji stwa
rza możliwość zastąpienia ocen cząstkowych (zbioru ocen opisujących obiekt) jedną zmienną bę
dącą wielkością zagregowaną, jak również wygenerowanie scenariuszy decyzyjnych wraz z moż
liwością śledzenia potencjalnych skutków ich realizacj i. 
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Application Synthetic Measurements in Decision-Making Process 
Connected with Formation of Work Conditions- Case Study 

In the paper authar presents possibilities which are results of application synthetic dimensions in 
decision- making process related to formation of safety conditions in mining stall. Using methods 
of multidimensional statistics authar discusses sample simulations connected with operations lead
ing to minimization influences of harmful agentsfor human organism. 
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STRESZCZENIE: Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą praktycznych aspek
tów szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie na przykładzie Działu 
Szkolenia w KHW S.A. KWK "Wujek". W artykule tym przestawiono analizę wymagań prawnych 
i polskich norm dotyczących szkolenia i kwalifikacji w zakresie BHP, wytyczne oceny szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia BHP, organizacja szkolenia, 
ocena szkolenia 

l . ANALIZA WYMAGAŃPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA 
I KW ALIFIKACH W ZAKRESIE BHP 

Ogólne wymagania prawne dotyczące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za
wiera Dział X "Bezpieczei'lstwo i higiena pracy" ustawy Kodeks pracy r20], a w szczególności art. 
237 2- 2375 Rozdziału VIII "Szkolenie". 

W Kodeksie pracy zostały określone podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika doty
czące problematyki szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które obejmują m.in. 
następujące wymagania: 
- pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w za

kresie niezbędnym do ciążących na nim obowiązków, a szkolenie to powinno być okresowo pow
tarzane; 

- pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczei'lstwa i higieny pracy, brać udział 
w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdza
jącym; 

- nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad 
bezpieczei'lstwa i higieny pracy; 

- pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczei'lstwa i hi
gieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym za
kresie; 

- pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczei'l
stwa i higieny pracy dotyczącymi rodzaju wykonywanych przez nich prac; 

- pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpie
czei'lstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 
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Szczegółowe wymagania prawne w zakresie szkolenia zawiera nowe rozporządzenie z 2004 ro
ku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [ 16], które zastąpiło dotych
czasowe rozporządzenie z roku 1996 [19] . 

Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady szkolenia, zakres szkolenia, wymagania dotyczą

ce treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia, przypadki, w któ-rych 
pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. 

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie szkolenia, odpowiedniego do rodzaju wykonywa
nej pracy, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pra
cy lub wykonywanej pracy, które obejmują m.in.: 

zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bez
pieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działania
mi zapobiegawczymi; 
poznanie przepisów i zasad bezpieczeóstwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wyko
nywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pra
cą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postę
powania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone aktualnie jako szkole-

nie wstępne (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) oraz szkolenie okresowe, od l lipca 2005 
roku zostały zlikwidowane szkolenia wstępne podstawowe. 

Szkolenie to może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, 
przez jednostki O!ganizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa i 'higieny pracy, zwane organizatorami szkolenia, które zapewniają m.in.: 

programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk; 
- programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu , w przypadku pro

wadzenia takiego szkolenia; 
wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygo
towanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; 
odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalnośc i szkoleniowej; 
wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia; 

- właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, 
dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. 
Ramowe programy szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk pracy oraz wzór karty szkole

nia wstępnego zostały zawarte w załącznikach do rozporządzenia [16]. Szczegółowe programy szko
lenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników 
szkolenia. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową te
matykę , formy realizacji i czas trwania szkolenia, opracowuje organizator szkolenia na podstawie 
ramowych programów szkolenia, w odniesieniu do poszczególnych grup stanowisk pracy. 

W rozporządzeniu [13] zastępującym częściowo rozporządzenie [15] (straciły moc §2, 8 i 12-25 
oraz załączniki) zostały określone wzory dokumentacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji za
wodowych: 

zaświadczenie o ukończeniu (określonej formy kształcenia, np. kursu, seminarium), 
zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 
zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, 
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, 
dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza. 
Szczegółowe wymagania prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych określają m.in.: 
Ustawa o systemie oświaty [23]; 

- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym [21]; 
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- Rozporządzenie w sprawie standardów wymagaJ'! będących podstawą przeprowadzania egzami
nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe [14]; 

- Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umie
jętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych [13]; 
Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksz
tałcenia ogólnego dorosłych [ 15]. 
Szczegółowe wymagania prawne dotyczące specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w gór

nictwie określają m.in.: 
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze [22]; 
- Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu za-

kładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ru
chu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji [17]; 

- Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów 
wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach za
wodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego [18]. 
Dla przykładu akty prawa wewnątrzzakładowego dotyczące szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy obejmują w KHW S.A. KWK "Wujek" m.in.: 
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2008 Dyrektora KHW S.A. KWK "Wujek" w sprawie zasad or

ganizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
kopalni oraz pracowników firm usługowych wykonujących prace na rzecz KHW S.A. KWK 
"Wujek" na terenie zakładu górniczego [24]; 

- Procedura KHW S.A. KWK "Wujek" pt. ,,Flanowanie i real izacja szkoleń" [12]; 
- Procedura KHW S.A. KWK "Wujek" pt. "Ocena szkoleń" [11]. 

2. ANALIZA POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA 
I KWALIFIKACJI W ZAKRESIE BHP 

Także polskie i międzynarodowe normy na temat systemów zarządzania zawierają wymagania do
tyczące szkolenia i kwalifikacji, w tym m.in. seria norm PN-N-18000 na temat systemów zarzą
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Jednym z podstawowych wymagań jest zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego pracowni
ków, a można to osiągnąć poprzez takie środki jak doświadczenie w pracy, szkolenie, indywidual
ne dokształcanie się, prowadzenie szkoleń, udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach. 

W normie PN-N-18001:2004 [7] w punkcie 4.4.3. pt. "Szkolenie, świadomość, kompetencje 
i motywacja" zaleca s ię m.in.: 
- aby organizacja ustanowiła i utrzymywała udokumentowane procedury określania potrzeb do

tyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobów jego realizacji; 
- aby programy szkoleniowe były dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników; 
- aby wszyscy pracownicy mieli właściwe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, udokumentowane wykształceniem, wyszkoleniem i/lub doświadczeniem odpowiednio do 
określonych wymagań. 

W normie PN-N-18004:2001 [9] w punkcie 4.4.3 pt. "Szkolenie, świadomość, kompetencje 
i motywacja" zaleca się m.in .: 
- aby wszyscy pracownicy mieli odpowiednio udokumentowane kompetencje potrzebne do reali

zacji ustalonych celów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które wynikają 
z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji; 

- określenie, jakie kompetencje są niezbędne dla poszczególnych grup pracowników i/lub stano
wisk pracy; 
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- uwzględnianie tych kompetencji przy doborze pracowników do określonych stanowisk pracy, 
rekrutacji nowych pracowników, planowaniu szkoleń, rozwijaniu umiejętności i stałym doksz
tałcaniu; 

- aby wszyscy pracownicy byli przeszkoleni w zakresie potrzebnym do realizacji ustalonych ce
lów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 

- ustanowienie i utrzymywanie w organizacji procedury dotyczącej identyfikowania potrzeb szko
leniowych; 

- aby organizacja wymagała od wykonawców pracujących w jej imieniu lub podwykonawców 
pracujących na jej terenie wykazania, że zatrudniony personel został przeszkolony w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ma odpowiednio udokumentowane kompetencje do wyko
nywania prac w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji; 

- aby programy szkoleniowe były opracowywane z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup 
pracowników oraz wymagań wynikających z przepisów prawa; 

- aby treści i formy szkoleń były dostosowane do zadań i zakresu odpowiedzial ności poszczegól
nych grup pracowników; 

- aby wyniki egzaminów sprawdzających skuteczność szkolenia członków organizacji były udo
kumentowane i uwzględniane przy opracowywaniu treści i planowaniu szkoleń; 

- sprawdzanie jakości i skuteczności szkoleń oraz okresowe sprawdzanie zgodności programów 
szkoleniowych z wymaganiami przepisów prawnych i aktualnymi wymaganiami wewnętrzny
mi organizacji, a w przypadku korzystania z zewnętrznych usług szkoleniowych ocenianie do
stawców tych usług. 
Ponadto w polskiej normie PN-N-18002:2000 [8] określone zostały wymagania dotyczące szko

lenia i kwalifikacji osób oceni ających ryzyko zawodowe, a w normie PN-N-18011:2006 [10] - wy
magania dotyczące szkolenia i kwalifikacj i auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi
gieną pracy. 

Stosunkowo mało znanym wymaganiem jest polska norma PN-ISO 10015:2004 [6], która za
wiera wytyczne dotyczące szkolenia w zarządzaniu jakością. Na wstępie normy zdefiniowano po
jęcia kompetencji i szkolenia: 
- kompetencje to stosowanie wiedzy, umiejętności i zachowań w praktyce; 
- szkolenie to proces zapewnienia i rozwijania wiedzy, umiejętności i sposobów zachowań w ce-

lu spełnienia wymagań. 
W normie PN-ISO 10015:2004 [6] zaproponowano monitorowanie i doskonalenie szkolenia ja

ko czteroetapowy proces: 
- określenie potrzeb dotyczących szkolenia, 
- projektowanie i planowanie szkolenia, 
- zapewnienie realizacji szkolenia, 
- ocena wyników szkolenia. 

Zgodnie z normą PN-ISO 10015:2004 [6] monitorowanie i doskonalenie szkolenia powinno 
obejmować następujące zagadnienia: 
- wykaz wymaganych i istniejących kompetencji , 

wykaz braków kompetencyjnych, 
- specyfikacja potrzeb dotyczących szkolenia, 
- specyfikacja planu szkolenia, 
- odpowiedzialność za proces szkolenia, 
- zapisy z przeprowadzenia szkolenia, 
- sprawozdanie z oceny szkolenia. 
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3. WYTYCZNE OCENY SZKOLENIA W DZIEDZINIE 
BEZPIECZEŃSTW A I HIGIENY PRACY 

Podjęta problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważna, z co naj
mniej kilku podstawowych powodów: 

nowe wymagania prawne dotyczące organizacji, rodzajów i programów szkolenia, 
- istotna rola szkolenia w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- likwidacja zakładowych ośrodków szkolenia i rozwój rynku usług szkoleniowych, 
- potrzeba kontroli szkolenia, np . poprzez akredytację ośrodków szkoleniowych. 

Sukces szkolenia zależy od wielu czynników, ale w pierwszej kolejności od właściwego sfor
mułowania i realizacj i celów szkolenia. Najważniejszymi celami szkolenia w dziedzinie bezpie
czeństwa i higieny pracy są przede wszystkim: 
- przekazanie wiedzy i umiejętność jej zastosowania w praktyce, 
- wyposażenie pracowników w odpowiednie motywacje do bezpiecznej pracy, 
- kształtowanie w nich właściwych postaw w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy. 

Odpowiednie motywacje i postawy wśród pracowników umożliwiają wykorzystanie wiedzy 
i umiejętnośc i zdobytych na szkoleniach, w odniesieniu do warunków technicznych i organizacyj
nych w jednostkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, z wykorzystaniem aktualnych wy
magań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dlatego prawidłowo zaplanowane, zorganizowane, zrealizowane i ocenione szkolenia stwarzają 
możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisa
mi i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie jako proces nauczania wiąże się nierozerwalnie z trzema elementami: 
- zasady szkolenia, 
- metody szkolenia, 
- środki dydaktyczne. 

Podstawowe elementy szkolenia to m.in. : 
- programy i treści szkolenia, 
- prowadzący szkolenia, 
- lokalizacja i warunki lokalowe, 
- wyposażenie dydaktyczne, 
- nadzór wewnętrzny i zewnętrzny. 

Dlatego ocenie szkolenia powinny podlegać w pierwszej kolejnośc i: 

- zakres i aktualność zagadnień poruszanych na szkoleniach, 
- przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne prowadzących szkolenia, 
- warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne i materiały szkoleniowe. 

Podstawowe cele oceny szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in. : 
- kontrola jakości pracy organizatora szkolenia, 
- doskonalenie wytycznych organizacji szkolenia, 
- doskonalenie programów i treści szkolenia, 
- doskonalenie prowadzących szkolenia, 
- identyfikacja dalszych potrzeb szkoleniowych, 
- dostosowanie polityki szkoleniowej do celów organizacji , 
- badanie wpływu szkolenia na kulturę bezpieczeństwa pracy. 

Szkolenia są rozumiane jako kształcenie , dokształcanie lub doskonalenie realizowane w formach 
pozaszkolnych, są więc elementem procesu nauczania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego dorosłych, dlatego ich ocena może być dokonywana za pomocą różnych 
metod i technik stosowanych w ocenie procesu nauczania, np. Bramley P. 2001 [1] , Durda M. i Ma
ciejewska J. 2002 [2] , Leszczyński W. 2000 [3] , Laguna M. 2004 [4], Łobocki M. 2003 [5]. 
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W wytycznych literaturowych z zakresu dydaktyki i szkolenia oraz w polskich normach doty
czących systemów zarządzania (m.in. serii ISO 9000 i ISO 14000 oraz PN-N-18000) wymieniane 
są m.in. następujące narzędzia badawcze: 
- analiza dokumentów, 
- testy pisemne, 
- testy ustne, 
- testy praktyczne, 
- ankieta, 
- wywiad, 
- obserwacja. 

Łobocki M. 2003 [5] dokonał następującej klasyfikacji metod i podporządkowanych im technik 
badań pedagogicznych: 
- metoda obserwacji, np . techniki obserwacji standaryzowanej lub niestandaryzowanej; 

metoda szacowania (skale ocen), np. skale numeryczne i graficzne, skale przymiotnikowe i opi
sowe, skale dyskretne i ciągłe, skale z wymuszonym wyborem; 

- eksperyment pedagogiczny, np. technika grup równoległych, technika rotacji (podziału krzy
żowego), technika czterech grup (Salomona), technikajednej grupy; 

- testy osiągnięć szkolnych, np. testy pisemne, testy ustne, testy praktyczne; 
- metoda socjometryczna, np. klasyczna technika socjometryczna, plebiscyt życzliwości i niechę-

ci, technika "zgadnij kto", technika szeregowania rangowego; 
analiza dokumentów, np. analiza jakościowa, ilościowa lub formalna dokumentów; 

- metoda sondażu, np. techniki sondażu z zastosowaniem ankiety lub wywiadu; 
- metoda dialogowa, np . rozmowa indywidualna i grupowa, rozmowa bezpośrednia i pośrednia, 

rozmowa oparta na słuchaczu biernym lub czynnym; 
- metoda biograficzna, np. metoda monograficzna, metoda indywidualnych przypadków. 

Bramley P. 2001 [l l zaproponował następujące wytyczne oceny szkolenia: 
- cele oceny szkoleń, np. informacja zwrotna, kontrola, badania, ingerencja w proces szkolenio

wy; 
- podejścia do oceny szkoleń , np. ocena oparta na celach, ocena ukierunkowana, ocena systemo

wa, ocena poprzedzająca program; 
- sprawdzanie postępów zdobywanej wiedzy, np. pytania otwarte, testy krótkich odpowiedzi, te

sty uzupełnień, testy wyboru, pytania typu prawda-fałsz; 
- sprawdzanie stopnia zmian postaw i zachowań, np. badanie reakcji uczestników na odbyte szko

lenie, zbieranie opinii na temat procesu uczenia się, kwestionariusze wypełniane na zakończe
nie kursu, obserwacja sesji szkoleniowej . 
Należy podkreślić, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w za

kładach górniczych to zarówno szkolenia wewnętrzne przebiegające najczęściej w formie szkoleń 
wymaganych ustawodawstwem ogólnym i branżowym oraz kursów podnoszących kwalifikacje, jak i 
szkolenia zewnętrzne prowadzone najczęściej w formie seminarium i specjalistycznych kursów. 

Proponuje się następujące metody badawcze dla potrzeb oceny szkolenia w dziedzinie bezpie
czeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych : 
- analiza dokumentacji szkolenia oraz ankieta z uczestnikami szkolenia jako metody podstawowe 

(obowiązkowe); 

- wywiad z prowadzącymi szkolenia i obserwacja sesji szkoleniowej jako metody uzupełniające 
(dobrowolne). 
Wybór wymienionych narzędzi badawczych podyktowany jest przede wszystkim tym, że mając 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie i doświadczenie dydak
tyczne można za ich pomocą stosunkowo prosto w porównaniu z innymi technikami, bez koniecz-
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ności korzystania ze specjalistycznych usług firm konsultingowych i narzędzi informatycznych, po
zyskać i przetworzyć informacje potrzebne do kontrolijakości pracy organizatora szkolenia. 

Kontrola szkolenia w zależności od celu i zakresu może przybierać następujące formy: 
- ocena wewnętrzna przeprowadzana przez organy z tego samego zakładu pracy lub z tej samej 

jednostki organizacyjnej oraz ocena zewnętrzna przeprowadzana przez wyspecjalizowane orga
ny spoza zakładu lub innej jednostki organizacyjnej; 

- ocena planowa przeprowadzana na podstawie ustaleń planu kontroli oraz ocena pozaplanowa 
przeprowadzana doraźnie poza planem, głównie w celach interwencyjnych lub informacyjnych; 

- ocena kompleksowa obejmująca szczegółowe badanie całokształtu działalności oraz ocena pro
blemowa polegająca na badaniujakiegoś obszaru problemowegolub wycinka działalności; 
nadzór służbowy przeprowadzany przez przełożonego (kierownika) oraz samokontrola dokony
wana osobiście przez prowadzącego szkolenie (wykładowca, instruktor). 
Analiza dokumentów jest podstawowym i przez to najczęściej stosowanym narzędziem kontroli 

jakości pracy organizatorów szkolenia. Szczegółowa analiza dokumentów powinna obejmować na
stępujące zagadnienia dotyczące organizatorów szkolenia: programy i treści szkolenia, prowadzący 
szkolenia, warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, właściwy przebieg szkolenia, prowadze
nie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzami
nów i rejestru wydanych zaświadczeń. 

Technika ankiety, zwana często badaniami ankietowymi polega na zorganizowanym pozyski
waniu informacji od osób badanych, zwanych respondentami, przez wypełnienie kwestionariuszy 
ocenowych, zwanych ankietami. Ankiety są opracowywane w zale:tności od przyjętego kryterium, 
które w danej sytuacji i czasie określa cele prowadzonych badań. Ankiety są przykładem metody 
otwartej i elastycznej, której poszczególne elementy mogą być w miarę potrzeby wyodrębnione z ca
łości i poddane odrębnej ocenie. 

Technika wywiadu jest to świadomie zaplanowana i przeprowadzona rozmowa, której celem 
jest zebranie informacji od osób badanych. Wywiad jest cennym źródłem informacji, jeżeli prowa
dzący badania jest wnikliwym obserwatorem oraz posiada umiejętność stawiania pytań i kierowa
nia rozmową. Wątpliwości nasuwające się w trakcie prowadzenia wywiadu mogą być na bieżąco 
wyjaśniane, co stanowi źródło dodatkowych informacji. 

Technika obserwacja jest celowym i planowym spostrzeganiem jakiegoś faktu, zjawiska lub zda
rzenia, która należy do bezpośrednich technik zbierania danych. Podstawową jej zaletą jest to, że 
gromadzone dane nie zależą od poglądów osób obserwowanych, ponieważ ocenie podlegają zacho
wania, a nie opinie. Jednakjej wadąjest to, że obecność obserwatora lub kamery może różnie wpły
wać na sposób wykonywania pracy. 

Przykładowe zagadnienia podczas ankiety z uczestnikami szkolenia w formie pytań do obsza-
rów problemowych, które można udoskonalić: 

Czy podczas szkolenia prowadzący zmusza w jakiś sposób do rozwijania zainteresowania te
matem szkolenia, ciekawości, wyobraźni, twórczego i logicznego myślenia wśród osób szkolo
nych, np. przez zadawanie pytań, wspólne rozwiązywanie problemów? 
Czy podczas szkolenia prowadzący wiąże teorię z praktyką, np. wyjaśnia, w jaki sposób wyko
rzystać przedstawione na szkoleniach wiadomości na Twoim stanowisku pracy? 

- Czy podczas szkolenia prowadzący wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne, np.: fil
my wideo, prezentacje komputerowe? 

- Czy podczas szkolenia sala jest odpowiednio przygotowana, np. pod względem panującej w niej 
temperatury, wystroju, komfortu krzeseł? 

- Czy podczas szkolenia prowadzący powtarza kilkakrotnie jakąś definicję, ważne kwestie i każe 
je powtórzyć uczestnikom szkolenia? 

- Czy podczas szkolenia prowadzący zwraca uwagę na to, że praca indywidualna, jakość jej wy
konania jest elementem wpływającym na jakość pracy całego zespołu, brygady? 
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- Czy treść szkolenia przedstawiana przez prowadzącego jest dla Ciebie zrozumiała i jasna? 
- Czy podczas szkolenia uczestnicy odgrywająjakąś scenkę, inscenizację, np. wypadku przy pra-

cy, a następnie dyskutują na temat tego zdarzenia, dochodzą do wniosków, jakie były okolicz
ności i przyczyny wypadku? 

- Czy szkolenia spełniają Twoje oczekiwania w zakresie poszerzania wiedzy zawodowej, np. do
wiadujesz się na nich rzeczy dla ciebie istotnych, ważnych, ciekawych, które później wykorzy
stujesz w pracy na Twoim stanowisku? 
Przykładowe zagadnienia podczas wywiadu z prowadzącymi szkolenia w formie pytań do ob

szarów problemowych, które można udoskonalić: 
- W jaki sposób próbuje Pan zwiększyć zainteresowanie tematyką prowadzonego szkolenia wśród 

osób szkolonych, np. zadawanie pytań uczestnikom szkolenia? 
- Użycie jakich środków i pomocy dydaktycznych uważa Pan za takie, które wzbudzają najwięk

sze zainteresowanie wśród osób uczestniczących w szkoleniu? 
- W jaki sposób przekazuje Pan treść szkolenia ich uczestnikom, np. czy zwraca Pan uwagę na 

tempo mówienia, siłę głosu, czy próbuje Pan przekazać uczestnikom swój entuzjazm? 
- Jakie proponuje Pan usprawnienia organizacyjne, które powinny podnieść jakość prowadzone

go szkolenia, np . kolor sali, wygodniejsze krzesła, co jeszcze zmieniłby Pan w tym zakresie? 
Przykładowe zagadnienia podczas obserwacji sesji szkoleniowej w formie uwag do obszarów 

problemowych, które można udoskonalić: 
- Wskazówki, np. wprowadzenie do tematu, nawiązanie do celów, nakreślenie głównych etapów, 

wyjaśnianie procedur. 
- Wykorzystanie pomocy, np. tablice, rzutnik, filmy, techniki multimedialne, inne. 
- Technika prowadzenia, np. głos (głośność, ton, tempo), słuchanie, zadawanie pytań, angażowa-

nie grupy, sprawdzanie zrozumienia. 
- Kontrola, np. dobre wykorzystanie czasu, dobre tempo, trzymanie się tematu. 
- Ogólne wrażenie, np. wiedza, entuzjazm, świadomość potrzeb grupy, wzbudzenie zaintereso-

wania słuchaczy. · 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie analizy literaturowej oraz własnych badań i doświadczeń w zakresie szkolenia i pod
noszenia kwalifikacji zawodowych można sformułować następujące wnioski: 
l. Podstawowym elementem wpływającym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest odpo

wiednia organizacja szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, która powinna obej
mować nie tylko obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy kwalifikacyjne, ale tak
że inne formy specjalistycznych szkoleń i kursów oraz narad i pouczeń zwiększających świa
domość kierownictwa i pracowników. 

2. Przykładowe formy uzupełniającego szkolenia to m.in .: cykliczne narady BHP z osobami naj
wyższego, cykliczne pouczenia BHP dla załogi, weryfikacje kwalifikacji oraz znajomości prze
pisów i zasad BHP, dodatkowe pouczenia BHP dla załogi (np. po zaistnieniu wypadku), po
uczenia pracowników w komórce BHP (np. w formie rozmowy zamiast formalnego ukarania za 
przekroczenia przepisów i zasad BHP). 

3. Do oceny szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych pro
ponuje się wykorzystać w pierwszej kolejności analizę dokumentacji szkolenia i ankiety z uczest
nikami szkolenia jako metody podstawowe, a następnie wywiady z prowadzącymi szkolenia 
i obserwacje sesji szkoleniowych jako metody uzupełniające . 

4. Ocena szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinna obejmować charaktery
stykę procesu nauczania (w tym zasady szkolenia, metody szkolenia i środki dydaktyczne) oraz 
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charakterystykę organizatorów szkolenia (w tym programy i treści szkolenia, prowadzący szko
lenia, warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, nadzór). 

5 . W ocenie szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na: rozwijanie zainteresowania tematem 
szkolenia, ciekawości i wyobraźni, logicznego i twórczego myślenia wśród uczestników szko
lenia, wiązanie teorii z praktyką, wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych, kilka
krotne powtarzanie definicji i ważnych kwestii. 

6. Monitorowanie i doskonalenie procesu szkolenia powinno obejmować następujące etapy: okre
ślenie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i planowanie szkolenia, organizacja i realizacja 
szkolenia, kontrola i ocena wyników szkolenia. 

7. Istotnym elementem warunkującym prawidłowe planowanie, wdrażanie i funkcjonowanie oraz 
doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zapewnienie specjali
stycznego szkolenia i kwalifikacji kierownictwa i pracowników. 

8. Ważną rolę pełnią osoby odpowiedzialne za nadzór, organizację i prowadzenie szkolenia w dzie
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, są to w szczególności m.in. pełnomocnik systemu zarzą
dzania BHP, kierownik komórki BHP, kierownik działu szkolenia, kierownicy jednostek orga
nizacyjnych i inne osoby kierujące pracownikami. 

9. Ocena ryzyka zawodowego i audit stanowią podstawowe elementy każdego systemu zarządza
nia bezpieczeństwem i higieną pracy, dlatego należy zapewnić specjalistyczne szkolenia i kwa
lifikacje auditorów i osób oceniających ryzyko zawodowe. 
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magań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego k\ 'alifikacje zawodowe. Dz. U. 
03.49.411 z późn. zm. 

[15] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 paź
dziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych . Dz. U. 93.103.472. 

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 04.180.1860 z poźn. zm. 

[ 17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, miemiczego górniczego i geologa górniczego 
oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagaj ą szczególnych kwalifikacji. Dz. U. 
02.84.755 z późn. zm. 

[ 18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, za-
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trudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownic
twa górniczego. Dz. U. 05.261.2186 z późn. zm. 

[19] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych za-
sad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 96.62.285. 

[20] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. U. 98.21.94 z poźn. zm. 
[21] Ustawa z dnia 27lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 05.164.1365 z późn. zm. 
[22] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 05.228.1947 z późn. zm. 
[23] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm. 
[24] Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2008 Dyrektora KHW S.A. KWK "Wujek" w sprawie zasad organizowa

nia i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników kopalni oraz pra
cowników firm usługowych wykonujących prace na rzecz KHW S.A. KWK "Wujek" na terenie zakładu 
górniczego. 

The Organization and Evaluation o f Training 
in Domain of the Occupational Safety and Health 

The elaboration presents current problems concerning practise aspects of training in domain of the 
occupational safety and health for example Districts of Training in KHW S.A. KWK "Wujek" . In 
the paper have been presented analysis of legał requirements and Polish Standards concerning train
ing and qualifications in range of OSH, guidelines of evaluation of training in domain of the occu
pational safety and health. 
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Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny 
(Artykuł promocyjny) 

Jan Kutkowski 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK .. las-Mas" 

l. WSTĘP 

Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny został skonstruowany przez zespół pracowników KWK 
"Jas-Mos", KOMAGoraz FUSiT "Sygnały". Opracowany z inicjatywy pracowników KWK "Jas
Mos" przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony jest do stosowania podczas wy
konywania prac transportu spągowymi i podwieszanymi kolejkami, do ręcznego transportu droga
mi przewozowymi oraz jako sygnalizacja świetlna ostrzegawcza o prowadzonych robotach na głów
nych drogach przewozowych. Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny z własnym źródłem za
silania może być stosowany w wyrobiskach "a", "b", "c" zagrożenia wybuchem metanu oraz po
kładach klasy "A" i ,,B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

2. OBECNY STAN TECHNIKI ZABEZPIECZENIA 

Dotychczas jako zabezpieczenie zgodnie z §562 Rozporządzenia Min. Gosp. z dn. 28.06.2002 roku 
stosuje się podczas wykonywania transportu kolejkami spągowymi i podwieszanymi lampy górni
cze ze światłem białym z przodu i czerwonym z tyłu lub światłem czerwonym z tyłu i z przodu, 
przypadku transportu ręcznego lampy czerwonej z przodu, a w przypadku robót na głównych dro
gach przewozowych lamp czerwonych z wszystkich stron dojazdowych do miejsca wykonywania 
robót. 

Uciążliwość stosowania lamp górniczych z zastosowaniem światła czerwonego lub białego zwią
zana jest z niedostosowaniem lamp górniczych do ostrzegania świetlnego o zbliżającym się zesta
wie transportowym. 

Pracownicy, których obecność na trasie transportu była związana z procesami technologiczny
mi, zostali najechani lub potrąceni przez zestawem transportowym. Analiza zdarzeń wykazała, że 
pracownicy nie widzieli lub nie słyszeli, że zbliża się zestaw transportowy. Informacje, jakie uzy
skano z badań ryzykownych zachowań górników wskazują, że lampy górnicze podwieszane na ze
stawach transportowych jako ostrzeżenie świetlne mają m.in. nieustabilizowany kierunek światła, 
zdarza się, że lampa świeci albo na ocios, albo przeciwnie do kierunku jazdy kolejki, czym nie speł
nia warunku ostrzegania o zbliżającym się zestawie transportowym. 

Zdarzenia wypadkowe, j akie nastąpiły w latach 2005-2007 (l śmiertelny i 2 ciężkie) oraz in
formacje napływające od pracowników podczas prowadzenia badal'l ryzykownych zachowań górni
ków w KWK "Jas-Mos" i KWK "Pniówek", potwierdzają powyższe stwierdzenie. 

3. CEL I ISTOTASTOSOWANIA SYGNALIZATORA OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO 

Celem i istotą zastosowania sygnalizatora jest zapewnienie większego bezpieczeństwa podczas wy
konywania transportu kolejkami spągowymi i podwieszanymi dla pracowników, któtych obecność 
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na trasie związana jest z procesami technologicznymi oraz tych, którzy podejmują świadome ryzy
ko wejścia na trasę prowadzenia transportu, łamiąc przy tym przepisy BHP (zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe). 

Sygnalizator posiada możliwość wyłączenia sygnału akustycznego i wtedy można wykorzystać 
sygnalizator do transportu ręcznego po drogach przewozowych jako sygnalizator świetlny infor
mujący o prowadzeniu transportu ręcznego oraz jako sygnalizator świetlny ostrzegawczy o prowa
dzonych robotach na głównych drogach transportowych. 

Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny opracowany został na podstawie akumulatora lam
py górniczej, wysokowydajnych diod oraz rezonatora dźwięku. Sygnalizator posiada własne źródło 
zasilania oparte na akumulatorach lamp górniczych, które ładowane są w ładownicach lamp górni
czych. 

Zastosowanie sygnalizatora o zmiennym źródle światła oraz sygnale akustycznym podobnym 
do alarmowego sygnału na statkach, zwiększa bezpieczeństwo pracowników znajdujących się na 
trasie transportu, poprzez ostrzeganie akustyczne oraz świetlne- światłem pulsującym . Wyposaże

nie zestawu transportowego w przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny, umożliwia w więk
szym stopniu ostrzeganie świetlne w przypadku dużego hałasu lub akustyczne w przypadku oświe
tlonych miejsc (napędy i przesypy). 

4. ZALETY SYGNALIZATORA OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO 

- Łatwość ładowania akumulatora sygnalizatora - na zasadach ładowania w ładownicy do lampy 
górniczej ; 

- mały ciężar przenośnego sygnalizatora optyczno-akustycznego; 
- zminimalizowanie czynników powodujących wypadkowość podczas pro vadzenia prac związa-

nych z transportem kolejkami podwieszanymi i spągowymi ; 

- optyczno-akustyczne ostrzeganie pracowników, których obecność na trasie wykonywanego trans
portu wynika z procesu technologicznego; 

- łatwość stosowania, transportu, załączania i wyłączania sygnalizatora. 

Rys. l. Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny 
Figure l. Mobile optic-acoustic dctcctor 
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Analiza wpływu różnych czynników na zawartość 
szkodliwych gazów w produktach wybuchu mieszanin 
zawierających sole chłodzące 

A. Maranda, A. Papliński 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 

I. Zawadzka-Małota 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Obecnie ochrona środowiska naturalnego jestjednym z podstawowych prioryte
tów działalności człowieka. Dotyczy ona wszystkich dziedzin gospodarki. Podczas prac strzałowych 
emitowane są określone ilości tlenku węgla i tlenków azotu. Minimalizację tego zjawiska można rea
lizować między innymi poprzez dobór odpowiednich składów materiałów wybuchowych (MW). 
W pracy na podstawie danych literaturowych oraz wyników badań własnych przeanalizowano wpływ 
różnych czynników na zawartość szkodliwych gazów w produktach wybuchu bezpiecznych MW. 
Wyniki badań eksperymentalnych porównano z rezultatami szacowań numerycznych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Materiały wybuchowe, szkodliwe produkty wybuchu, sole chłodzące 

l. WSTĘP 

Wybuch można porównać do maszyny cieplnej, w której potencjalna energia chemiczna materiału 
wybuchowego (MW) przeobraża się w energię cieplną produktów wybuchu (PW), a więc pracę me
chaniczną, którą wykonują podczas procesu rozszerzania ściśnięte do wysokich ciśnień i nagrzane 
do wysokich temperatur PW. Ciepło właściwe wybuchowej przemiany, nazywane ciepłem wybu
chu, jest jednym z ważniejszych charakterystyk materiału wybuchowego. Ono charakteryzuje ma
teriał wybuchowy jako źródło energii, określa jego zdolność do wykonania pracy, kruszność i inne 
właściwości detonacyjne. Znajomość składu produktów wybuchu konieczna jest do oszacowania 
cieplnych efektów wybuchu oraz odpowiedzi na pytanie o zakresie jego zastosowań w pracach gór
niczych, jak również przy innych operacjach z zastosowaniem MW, z punktu widzenia szkodliwo
ści oddziaływania na człowieka i środowisko [1] . 

Dokładne określenie składu produktów na podstawie szacowań numerycznych jest zadaniem 
złożonym, co wynika z dwóch podstawowych przyczyn [2]. 
l. Skład ochłodzonych produktów wybuchu, określony na podstawie chemicznej analizy, zależy za

równo od właściwości MW, jak i innych początkowych warunków (warunki ochładzania) i mo
że bardzo się różnić od składu produktów detonacji w płaszczyźnie Chapmana-Jougueta. 

2. Rozwój i charakter wybuchowych reakcji wyraźnie zmienia się w zależności od sposobu ini
cjowania wybuchu (podgrzanie, uderzenie, pobudzanie detonacyjne), gęstości ładunku MW, śred
nicy ładunku itp. 
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Dlatego konieczne są badania eksperymentalne, których wyniki także zależą od warunków pro
wadzenia eksperymentów. Aby można byłoby porównać wyniki uzyskane w różnych ośrodkach ko
nieczne było wprowadzenie znormalizowanej metodyki badawczej [3]. W niniejszej pracy na pod
stawie danych literaturowych oraz wyników badań własnych przeanalizowano wpływ ilości soli 
chłodzących, rozdrobnienia skladników, bilansu tlenowego MW na zawartość szkodliwych gazów 
w produktach wybuchu. Przeprowadzono również szacowania numeryczne, których wyniki porów
nano z rezultatami badań eksperymentalnych. 

2. ANALIZA DANYCH LITERATUROWYCH 

We współczesnych górniczych materiałach wybuchowych najczęściej jako podstawowe składniki 
stosowane są nieorganiczne i organiczne azotany(V) , nitrozwiązki , różnego typu węglopochodne 
składniki palne (celuloza, mączki pochodzenia organicznego, węglowodory, oleje, emulgatory, za
gęstniki), metale (najczęściej różnego typu proszki i pyły aluminiowe), nieorganiczne sole (chlorki 
metali alkalicznych) oraz woda. Podczas detonacji górniczych MW powstają toksyczne gazy, głów
nie CO i tlenki azotu, i w nieznacznych ilość również inne szkodliwe dla człowieka i środowiska 
gazowe związki . Podstawowymi przyczynami powstawania szkodliwych gazów są: 
- Odchylenie bilansu tlenowego MW od zerowego, przy ujemnym bilansie tlenowym formowany 

jest tlenek węgla, a przy dodatnim tlenki, szczególnie w przypadku MW amonowo-saletrzanych. 
Wpływ na skład produktów wybuchu może mieć również otoczka ładunków (wykonana z pa
pieru lub tworzyw sztucznych), która w określonych warunkach może reagować z PW tworząc 
przy niedostatku tlenu tlenek węgla. 

- Niepełne przereagowanie w początkowym stadium procesu a następnie zamrożeniu równowagi. 
Może to polegać na braku wtórnych reakcji oraz odchylenia od optimum reakcji pierwotnego 
rozpadu MW. Może to mieć miejsce na przykład, przy rozrzuceniu z peryferyjnych części nie
rozłożonego ładunku MW i doreagowanie znajdujących się tam ziaren poza falą detonacyjną, 
tzn. w warunkach niskich temperatur i ciśnień . 

- Możliwość chemicznej reakcji produktów wybuchu z otoczeniem ładunku, prowadzącej zazwy
czaj do redukcji clitlenku węgla do tlenku węgla. 
Wpływ bilansu tlenowego na powstawanie CO jest oczywisty. Przy braku tlenu dla utlenienia 

elementów palnych konieczne jest powstawanie CO, ponieważ reakcje utlenienia wodoru i ewen
tualnie metalu jest pierwszoplanowa w stosunku do pełnego utlenienia węgla ze względu na ich 
wyższy efekt cieplny. Ze zwiększeniem deficytu tlenu ilość CO zwiększa się i będzie tym wyższa, 
im większy stosunek C : H i C: Me Y>t początkowym składzie MW. Przy zerowym i dodatnim bilan
sie tlenowym MW ilość tlenku węgla' w produktach wybuchu zmniejsza się. Przyczyną jego formo
wania jest niepełna reakcja w początkowym stadium wybuchowych przemian z następującym "za
mrożeniem" nierównowagowego składu gazów. Oczywiście w tym przypadku w produktach wybu
chu powinien występować niewykorzystany utleniacz. Są to tlenki azotu i niewielkie ilości tlenu. Ze 
zwiększaniem bilansu tlenowego w stronę dodatnich wartości w PW wzrasta zawartość tlenków azotu. 

Oprócz składu ilościowego znaczenie ma równieżjakość komponentów, a konkretnie stopień 
rozdrobnienia ich ziaren. B.Ja. Svetlov badał porównawczo wpływ rozdrobnienia składników amo
nitu nr 6 (saletra amonowa -79%, trotyl- 21 %) i amonitu PŻW-20 (saletra amonowa- 63,3%, tro
tyl- 16,7%, chlorek sodu- 20) [4]. Gruboziarniste amonity miały ziarna w zakresie 0,22-:-0,50 mm, 
a drobnoziarniste poniżej 0,22 mm. Natomiast wielkości ziaren chlorku sodu były w zakresie 0,36-:
-:-1,0 mm. Wyniki eksperymentów przedstawiono w tabeli l, w której ilość powstającego tlenku azo
tu oznaczono jako V No, a ilość V sum wyznaczano ze wzoru: 

V sum= V co+ 6,5VNo, 

gdzie: V co- zawartość tlenku węgla, V No - zawartość tlenku azotu. 
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Tabela l. Ilości szkodliwych gazów w produktach wybuchu amonitów o różnym rozdrobnieniu [4] 
T b! l Th . l . f . h d a e e tOXIC ases quantlty in expJoswn products o ammonites w1t qifferent grin ing structure [ 4] 

Material Ilość szkodliwych gazów [l/kg] Materiał Ilość szkodliwych gazów [l/kg] 
wybuchowy Y co V No Y sum wybuchowy Y co V No Y sum 
Amonit nr 6 Amonit PŻW-20 

Gruboziarnisty 28,0 9,8 91,8 Gruboziarnisty 23,8 5,8 61,5 
Drobnoziarnisty 23,9 2,0 36,9 Drobnoziarnisty 21,4 0,9 27,3 

Z danych przedstawionych w tabeli l jednoznacznie wynika, :l:e ze zwiększeniem stopnia roz
drobnienia ziaren testowanych amonitów znacznie zmniejsza się ilość powstającego tlenku azotu, 
co może świadczyć o pełnym rozkładzie saletry amonowej podczas wybuchowego procesu. Ilości 
szkodliwych gazów są mniejsze w przypadku amonitu PŻW-20, na co decydujący wpływ ma mniej 
sza (teoretycznie o 20%) objętość gazowych produktów wybuchu. 

Natomiast w tabeli 2 pokazano zawartości szkodliwych produktów wybuchu dla trzech odmian 
bezpiecznych MW. Testowane materiały różniły się zawartością czynnika chłodzącego i typem uczu
lacza. 

Tabela 2. Porównanie ilości szkodliwych gazów w produktach wybuchu w bezpiecznych MW [4], [5) 
T b! 2 Th . f . . . l . d f D l [4] [5] a e e compansan o tox1c gases quantlt m exp1oswn pro ucts o sa e expJOSJves . 

Materi ał wybuchowy 
Parametr Amonit Pobiedit Uglenit 

PŻW-20 WP-3 E-6 

Zawartość substancji chłodzących[%] 20 12 36 
Zawartość nitwestrów [%] - 9 14,2 
Zawartość trotylu[%] 16 12 -
Ilość szkodliwych produktów [l/kg] 
- co 26,6/29,6 19,0/21,2 9,9/11,7 
- NO, 1,8/2,4 2,113,3 2,3/3,0 
- sumaryczna 40,3/45,2 32,4/42,7 24,9/3 1,2 

Uwaga: w l!czmku- bactama kopalmane, w m1anowmku - bactama laboratoryJne. 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że uczulanie wybuchowej mieszaniny nitroestra
mi jest czynnikiem powodującym obniżenie ilości szkodliwych gazów. Badane mieszaniny zawie
rały różne ilości czynników chłodzących, co mogło mieć wpływ na objętość produktów wybuchu. 
Dlatego w tabeli 3 przedstawiono procentowe zawartości szkodliwych gazów w ogólnych gazo
wych produktach wybuchu, które obliczono na podstawie danych zawartych w tabeli 2 . 

Tabela 3. Porównanie zawartości toksycznych gazów w produktach wybuchu bezpiecznych MW 
T bl 3 Th . f . . l . d f f l . a e e compansan o tox1c gases eontent m exp1oswn pro ucts o sa e expJosJves 

Materiał wybuchowy 
Parametr Amonit Pobiedit Uglenit 

PŻW-20 WP-3 E-6 

Zawartość szkodliwych gazów[%] 
- co 3,71/4,13 2,43/2,71 1,16/2,09 
- NO, 0,25/0,33 0,27/0,42 0,41/0,53 
- sumaryczna 5,33/6,27 4,18/5,46 4,42/5,54 

Przeliczenie z ilości toksycznych gazów w produktach wybuchu na procentową zawart.ość po
kazało, że pomiędzy sumarycznymi zawartościami toksycznych w MW pobieclit WP-3 i uglenit E-6 
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są niewielkie i mogą wynikać między innymi z faktu, że w składzie MW pobieditu WP-3 obok ni
troestrów znajdował się trotyl. 

W pracy [4] przeprowadzono również badania wpływu składu i technologii przygotowania ła
dunku materiałów wybuchowych na zawartość szkodli wych składników w produktach wybuchu. 
W pierwszym wariancie przygotowywano mieszaniny trotylu z saletrą amonową o różnych zawar
tościach składników, do których dodawano piasek kwarcowy lub chlorek sodu w takich i lościach, 

aby kompozycje miały zbliżone wartości zdolności do wykonania pracy. W ten sposób otrzymano 
mieszaniny ze zbliżonymi zdolnościami do wykonania pracy, ale odmiennymi bilansami tlenowymi. 
Próby prowadzono w bombie Bichela przy ciśnieniu atmosferycznym i w próżni (ciśnienie 20 mm Hg). 
Wyniki badań przedstawiono w tabelach 4 i 5. 

Tabela 4. Wpływ bilansu tlenowego na ilość toksycznych gazów generowanych 
podczas wybuchu bezpiecznych MW zawierających kwarcowy piasek [4] 
Table 4. The influence of oxygen balance u po n the amount o f toxic gases 
generate d . l . f f l . d [4] m expos1on o sa e ex p: os1ves contammg p1 t san 

Parametr 
Bilans tlenowy[%] 

-0,2 4,5 

Skład MW ['io] 
- saletra amonowa 59 69.5 
- trotyl 16 12,5 
- piasek kwarcowy 25 18 
Ilość toksycznych gazów[%] 
- co 51,5/32,7 33,2/11 ,3 
- NO, 13,4/3,05 23,7119,2 
- sumaryczna 138,6/52,5 187,21136,1 

9,25 

80 
9 
11 

31,211 ,8 
51,4/38,3 

365,3/250,7 
'· . , 

Uwaga: w hczmku- badam a w prozm, w m1anowmku- badama przy CISmemu atmosferycznym . 

Tabela S. Wpływ bilansu tlenowego na ilość toksycznych gazów generowanych podczas 
wybuchu bezpiecznych MW zawierających chlorek sodu i częstość zapłonienia środowiska [4] 
Table S. The influence of oxygen balance upon the amount of toxic gases generated 
. l . f l . d l m exploswn o safe exp os1ves containmg of sodium chlori e [4 

Parametr 
Bilans tlenowy[%] 

-0,2 4,5 9,25 

Skład MW [%] 
- saletra amonowa 59 69,5 80 
- trotyl 16 12,5 9 
- chlorek sodu 25 18 11 
Ilość toksycznych gazów[%] 
- co 49,6118,8 25,2119, 1 24/1 ,36 
- NO, 4,211,5 13 ,95/8,5 27,7/30,8 
- sumaryczna 76,9/28,5 115,9/74,3 200,8/201,6 

'· ., . 
Uwaga. w hczmku- badam a w prozm, w rruanowmku- badama przy c1smemu atmosferycznym. 

Z danych zestawionych w powyższych tabelach wynika, że ze zwiększeniem bilansu tlenowego 
MW zawartość tlenków azotu i sumaryczna rośn ie, przy czym kompozycje z piaskiem kwarcowym 
formują większe ilości tlenków azotu niż identyczne mieszaniny z chlorkiem sodu. Przy wybuchach 
w powietrzu są mniejsze i l ości tlenków azotu niż w warunkach próżni . 

Określano również wpływ struktury MW na skład produktów wybuchu. Różne struktury uzy
skiwano poprzez rozdrobnienie składników. W pracy [ 4] z materiału wybuchowego o składzie [~o]: 
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saletra amonowa- 59,5, trotyl- 15,5 i chlorek sodu- 25, przygotowano szereg próbek poprzez roz
drabnianie w młynie. Następnie określono kruszność otrzymanych mieszanin i zawartość toksycz
nych składników w produktach wybuchu. Wyniki eksperymentów ilustruje tabela 6. 

Tabela 6. Ilości toksycznych gazów w produktach wybuchu 
próbek bezpiecznego amonitu w funkcji czasu mielenia [41 
Table 6. The amount of toxic gases in explosion products 

f h f . f . f h . d" l o t e sa e amomte as a unct10n o t e gnn mg time [ 4 

Czas mielenia [min] 
Ilość toksycznych gazów [l/kg] 

Y co YNox Y sum 

o 74,9 17,9 191,2 
5 66,9 13,8 156,6 

40 61,9 12,1 140,5 
80 61 ,0 11 ,4 135,1 
160 64,9 8,1 117,5 
240 68,0 1,3 76,4 

Z danych zestawionych w tabeli 6 wynika, że im wyższy stopień rozdrobnienia amonitu, tym 
mniejsza objętość tlenków azotu i sumaryczna. Natomiast ilość tlenku węgla ma minimum przy śred
nim (40-:-80 min) czasie mielenia. 

Kolejnym czynnikiem, jaki testowano, w aspekcie emisji szkodliwych gazów w wyniku deto
nacji, był rodzaj soli chłodzącej [5]. Do amonitów uczulanych trotylem (w pracy nie podano składu 
testowanych MW) dodawano sole metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych. Wyniki badań ilus
truje tabela 7, w której zawartości toksycznych gazów podano w procentach, w stosunku do zawar
tości w produktach wybuchu amonitu niezawierającego dodatku. 

Tabela 7. Wpływ dodatku soli metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych na zawartość 

toksycznych gazów w produktach wybuchu amonitu uczulanego trotylem [51 
Table 7. The influence o f addition o f the saltsof a!kali metais u po n the amount 

f . . l . d f h . d . h TNT [5 ] o tox1c gases m expJos10n pro ucts o t e ammomte sens1t1ze Wlt 
Dodatek Zawartość toksycznego gazu [%l 

Nazwa Zawartość l' ó l co NOx 

Węgl an potasu 10 66 25 
Fluorek potasu 10 78 33 
Jodek potasu 10 85 110 

Chlorek potasu 10 81 80 
Chlorek sodu 10 82 82 
Chlorek litu 10 93 90 

Fluorek wapnia 5 102 23 
Chloran(VII) potasu 13,7 81 10 

Pikrynian potasu 10 72 64 
Dichromian(VI) potasu 10 92 59 

Azotan(V) potasu 10 85 58 
Azotan(V) baru 10 103 94 

Jak wynika z danych zestawionych w tablicy najbardziej efektywnymi inhibitorami formowania 
się tlenku węgla są sole potasowe - węglan, pikrynian i fluorek. Natomiast w przypadku emisji tlen
ków azotu najlepszymi inhibitorami tego procesu są c.;hloran(VII) potasu , fluorki wapnia i potasu 
oraz węglan potasu. 
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3. WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 
I OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH 

Badania składu gazów postrzałowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych komponentów 
są od wielu lat prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa. W kolejnych tabelach 8 i 9 przed
stawiono zawartości toksycznych składników w gazach postrzałowych górniczych MW, uzyska
nych na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1999-2004 stosowaną w tym czasie trady
cyjną metodą [6]. Prowadzone badania obejmowały poszczególne grupy bezpiecznych materiałów 
wybuchowych, jak metanity, karbonity i barbaryty. Większość badanych MW jest aktualnie stoso
wana w przemyśle wydobywczym. 

Ze względu na interpretację otrzymywanych wyników doświadczalnych, ważnym uzupełnie

niem może być porównanie rejestrowanych doświadczalnie stężeń poszczególnych substancji wy
stępujących w produktach wybuchu, z prognozowanymi składami produktów otrzymywanymi 
w wyniku obliczeń termodynamicznych. Przy wykorzystaniu wyników obliczeń należy uwzględnić, 
że analizy numeryczne wykonywane przy założeniu określonej idealizacji, odnośnie stanu termody
namicznego produktów przemiany. Przedstawiane wyniki obliczeń wykonywane były oryginalnym 
kodem numerycznym MWEQ, opracowanym w Wojskowej Akademii Technicznej. Programu MWEQ 
pozwala na szacowanie prędkości detonacji, ciśnienia, temperatury, energii wewnętrznej oraz innych 
parametrów termodynamicznych produktów wybuchu lub detonacji [7], [8]. 

Dla materiału wybuchowego o danym składzie chemicznym, skład produktów wybuchu okre
ślany jest przy założeniu ustalenia się równowagi termodynamicznej w reagującym medium. W od
niesieniu do materiałów sporządzanych w postaci mieszanin, a zwłaszcza zawierających dodatki 
modyfikujące neutralne chemiczne (sole chłodzące), realizacja tego postulatu może być częściowo 
ograniczona. Przegrzewanie granuli (ziarna) następuje na powierzchni, natomiast temperatura we
wnętrznych partii ziarna jest zwykle niższa. Stąd, może dochodzić do naruszenia założenia o pełnej 
równowadze temperaturowej, przyjmowanego w obliczeniach. Ponadto, przy wybuchowym rozsze
rzaniu produktów przemiany dochodzi zwykle do częściowego zamrożenia składu chemicznego. 
W związku z tym, obserwowane doświadczalnie składy mogą odpowiadać niepełnemu przereago
waniu składników. W tabelach 8 i 9 zamieszczono otrzymane z obliczeń objętości tlenu węgla i tlen
ków azotu, przy czym objętość sumaryczną wyznaczano ze wzoru V sum = V co + 8V NOx [9]. 

Tabela 8. Bilans tlenowy, zawartość soli chłodzących oraz wyznaczone eksperymentalnie i oszacowane 
numerycznie ilości toksycznych gazów w produktach wybuchu metanitów i metanitów specjalnych 
Table 8. Oxygen blanace, cooling salts eontent and experimentally registered and numerical ly 

. d . . h. d 'l h. l. d est1mate tox1c gases eontent m met ani te an spec1a met amte exploswn pro ucts 

Ilość toksycznych gazów [l/kg] 

Bilans 
Zawartość 

Wyznaczona Oszacowana 
Materiał czynnika 

wybuchowy tlenowy 
':hłodzącego 

eksperymentalnie numerycznie 
[%] 

[%] 

NOX co Su mary-
NOX co Su mary-

c zna c zna 

Metanit 
- 3H +4,8 20 10,6 16,3 101,1 1,70 O,Ql 13,61 
-E4H +0,2 15 7,0 20,4 76,4 0,72 0,23 5,99 

Metanit specjalny 
- 2H +4,8 27 11,0 16,7 104,7 1,21 0,005 9,68 
- 3H +6,0 30 13,6 14,2 123,0 0,75 0,0005 6,00 
-E5H +1,5 - 5,2 20.8 62,4 - - -
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Tabela 9. Bilans tlenowy, zawartość soli chłodzących oraz wyznaczone eksperymentalnie i oszacowane 
numerycznie ilości toksycznych gazów w produktach wybuchu karbonitów i barbarytów 
Table 9. Oxygen blanace, cooling sal ts eontent and experimentally registered and numerically 
estimate d toxic gases eontent in explosion products o f carboni te and barbarite 

Ilość toksycznych gazów [l/kg] 

Bilans Zawartość 
Wyznaczona Oszacowana 

Materiał czynnika 
wybuchowy 

tlenowy 
chłodzącego 

eksperymentalnie numerycznie 
[%] 

[%] 
NO, co Sum ary-

NO, co Sumary-
czna c zna 

Karbonit 
-1H +3 ,7 lO 11 ,2 20,5 110,1 2,30 0,05 18,45 
-2H +2,0 lO 12,7 23 ,9 125,5 2,03 0,13 16,37 

Barbaryt 
- !H +2,3 40 8,5 20,1 88,1 1,30 0,03 10,43 
-3H +8,5 29 8,4 18,6 85,8 1,89 0,01 15,13 
-4HM +6,3 - 5,3 20,8 63,2 - - -

Jak wynika z otrzymanych wyników, prognozowane teoretycznie zawartości szkodliwych sub
stancj i są znacznie niższe, niż stwierdzone podczas badań laboratoryjnych. Dla właściwej interpre
tacji wyników obliczeń termodynamicznych należy zauważyć, że wszystkie materiały wybuchowe 
wymienione w tabelach 8 i 9 mają dodatni bilans tlenowy. W związku z tym, przy pełnym przere
agowaniu, tlenu w zupełnośc i wystarcza go do pełnego utlenienia węgla, do ditlenku. Formowanie 
s ię tlenku węgla powinno być w takim przypadku związane z pozostawaniem w produktach wybu
chu znacznych i lości atomowego tlenu, co jest oczywiście termodynamicznie nieuzasadnione. Pod
stawowym powodem występowania bardzo dużych różnic pomiędzy danymi eksperymentalnymi 
i oszacowanymi numerycznie może być niepełne przereagowanie komponentów wybuchowych mie
szanin. 

PODSUMOW ANIE 

W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu różnych czynników na kształtowanie się zawarto
ści szkodliwych gazów w produktach wybuchu bezpiecznych MW. Rozpatrzono wpływ składu, roz
drobnienia komponentów uzależnionego między innymi od czasu mielenia, zawartości i rodzaju 
czynnika chłodzącego , rodzaj u uczulacza. Przeprowadzono numeryczne szacowanie składu chemi
cznego i zawartości substancj i szkodliwych w produktach wybuchu wybranych materiałów wybu
chowych. 

Należy stwierdzić, że nie uzyskano ewidentnych korelacji pomiędzy zawartością soli chłodzą
cych a ilością szkodliwych gazów. Może to między innymi wynikać z faktu, że na końcowy skład 
produktów wpływają zmienne równoległe, np. bilans tlenowy lub rodzaj uczulacza. Jednoznaczne 
określenie występowania i charakteru korelacji można uzyskać na podstawie badań mieszanin mo
delowych, w których i lość zmiennych byłaby zredukowana do minimum. 

Otrzymane wyniki potwierdzają zasadniczą rolę badań doświadczalnych , w zakresie określania 
występowania i zawartości szkodliwych substancji w produktach wybuchu. Należy również zauwa
żyć , że przy spełnieni u wymogów poprawnego doboru składu chemicznego materiału wybuchowe
go, sposób wykonania mieszaniny ma znaczący wpływ na kinetykę kształtowania się i końcowy 
skład chemiczny produktów wybuchu. 
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ka 2008. 

An Analysis of the Influence of Varied Conditions upon the Concentration 
of Noxious Components in Explosion Products of Explosives 
Containing Cooling Salts 

The carry about preservation of the natura! environment becomes to be one of the basie guidelines 
in the eontemparary technical activity. It spreads out to ałl branches of economy. Performing rock 
mining by use of expłosive agents is always accompanied by emission of some amount of coal mo
noxide and nitrogen oxides (NOx). The minimization of those effects can be attained by a proper 
matching of chemical composition of the considered explosives. In the paper, an analysis of influ
ence of particular factors upon the output of hazardous chemical substances in explosion products 
of is carried out. The results obtained in experimental registration·s are compared with numerical 
evaluation based on the principle of attaining of the fuli thermodynamical equilibrium in the explo
sion products. As can be concluded fro m the obtained results, not all components in the investi
gated sampies are to complete the fuli reaction round. 

Praca naukowa finansowana ze :irodków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy roz
wojowy. 
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Adaptacja zawodowa pracowników przyjmowanych do pracy 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.- metody realizacji, 
rezultaty i problemy 

Andrzej Pakura 
Kompania Węglowa S.A. 
Piotr Niełacny, Mirosław Pajor 
Kompania Węglowa S.A., KWK "Ziemowit" 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono na przykładzie aktualnej struktury zatrudnienia 
w KW S.A. problematykę związaną z adaptacją zawodową pracowników przyjmowanych do pracy 
na stanowiska robotnicze oraz w dozorze ruchu zakładu górniczego. Omówiono poszczególne eta
py adaptacji zawodowej realizowane w KW S.A. ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia infor
matycznego wykorzystywanego w procesie nadzoru ze strony słu:tb BHP nad jego prawidłową re
alizacją. 

SŁOWA KLUCZOWE: Adaptacja zawodowa, bezpieczeństwo pracy 

l. WPROW ADZENIE 

W związku z coraz większą liczbą przyjęć pracowników do pracy w kopalniach Kompanii Węglo
wej S.A. pojawił się problem adaptacji zawodowej rozumianej jako zespół celowych działań two
rzących warunki do uzyskania przez pracowników nowoprzyjętych wymaganych efektów pracy, 
zachowań bezpiecznych w warunkach występujących zagrożeniach w kopalniach oraz powstania 
i utrzymania integracji z zakładem górniczym. Jest to okres wdrażania się pracownika w całokształt 
czynności zawodowych oraz w życie społeczne środowiska pracy kopalni. 

Bezpieczeństwo pracy w każdym zakładzie jest ściśle związane z odpowiednim przygotowa
niem kadry inżynieryjno-technicznej i robotników. Szczególnie w górnictwie proces przygotowa
nia pracownika do panujących na danym stanowisku pracy zagrożeń oraz wymagań zawodowych, 
wiążących się z wykonaniem określonych zadań zawodowych jest znaczącym elementem bezpie
czeństwa pracy. 

2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

Istniejące w ostatnich kilkunastu latach ograniczenia w przyjmowaniu pracowników do zakładów 
górniczych doprowadziły do powstania luki pokoleniowej oraz niedoborów kadrowych, a w kon
sekwencji do zaniku szkolnictwa zawodowego, kształcącego na potrzeby górnictwa. Dodatkowo 
duża liczba odejść pracowników Kompanii Węglowej S.A. na emerytury przy jednoczesnym ogra
niczeniu przyjęć spotęgowały to zjawisko. 
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l . . Tabela l. Przyjęcia i zwo mema w K ompann ęgJOweJ . ··w 1 . SA . w a tac h 2003 2008 -

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stan zatrudnienia ogółem 82 335 72 553 69 822 66 398 62 819 64 955 

Zwolnienia ogółem 3144 10 121 3193 3770 5523 5971 

Przyjęcia ogółem 504 339 462 346 1932 8307 

Tabela l pokazuje, że w latach 2003-2006 ilość przyjęć do pracy była minimalna i jednocze
śnie wielokrotnie mniejsze niż liczba zwolnień z pracy. Dopiero w roku 2007 relacje te zaczęły się 
zmieniać . Choć jeszcze w 2007 roku liczlDa przyj-ęć była mniejsza niż liczba zwolnień z pracy, jed
nak relacje te znacznie się poprawiły. Rok 2008 to 8307 przyjęć do pracy, i jest to po raz pierwszy 
więcc;:j niż zwolnień. 

Tak duża liczba przyjęć do pracy wymaga wdrożenia starannego programu adaptacyjnego ok
reślająca szczegółowo tryb przystosowania nowo przyjmowanych pracowników do waruaków pra
cy w kopalni. Jest to szczególnie ważne również z tego powodu, że do pracy w kopalniach zostają 
przyjmowani ludzie nieposiadający wykształcenia górniczego . 

T b l 2 P a e a rzy)ęcJa w K ··w 1 . SA ompann ęgJOWe) . w atac h 2007. 2008 l 

Wyszczególnienie Ogółem 
Absolwenci Absolwenci 

Inni 
szkół wyższych szkół średnich 

Rok 2007 1932 120 139 1673 

Rok 2008 8307 48 298 7961 

Razem 10 239 168 437 9634 

Tabela 2 pokazuje, że do pracy w Kompanii Węglowej S.A. zostały przyjęte w latach 2007 
i 2008 łącznie 9634 osób w zdecydowanej większości nie mające wcześniej kontaktu z górnictwem. 
Tylko 168 osób z wykształceniem wyższym- nie zawsze górniczym, podjęło pracę w latach 2007-
2008 w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 

3. PROCES ADAPT ACJI 

3.1. Adaptacja pracowników pn:yjmowanych na stanowiska robotnicze 

Zarząd Kompanii Węglowej mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników nowo 
przyjmowanych, podjął działania zmierzające do zapewnieniajak najlepszej adaptacji tych osób do 
pracy w kopalni. 

Podstawowym działaniem było zdefiniowanie ramowych warunków określających jednakowe 
we wszystkich kopalniach KW S.A. zasady adaptacj i zawodowej pracowników nowo przyjmowa
nych na stanowiska robotnicze oraz absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w kopalni . 

Każdy pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym jest przyjmowany na czas określony 
trwający 6 miesięcy, w czasie, którego realizowany jest program adaptacji zawodowej. 

Adaptacja nowoprzyjętych na stanowiska robotnicze trwa 3 miesiące i składa się z dwóch etapów: 
Etap pierwszy - obejmuje szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż 

stanowiskowy. 
Etap drugi- obejmuje adaptację zawodową w środowisku pracy. 
Pracownikowi nowoprzyjętemu po odbyciu szkolenia wstępnego wyznaczony zostaje oddział 

zgodny z potrzebami kopalni oraz dopasowany do posiadanego wykształcenia, w którym realizowa-
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na jest adaptacja zawodowa w środowisku pracy. W oddziale opiekę nad nowoprzyjętym obejmuje 
wyznaczony opiekun oraz opiekun zastępujący. Opiekunowie są odpowiednio przeszkoleni w za
kresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Po zakończeniu okresu adaptacji, dokonuje się oceny tego okresu. Oceny dokonuje Komisja 
w składzie: kierownik oddziału, w którym zatrudniony jest nowoprzyjęty, osoba odpowiedzialna za 
szkolenie w dziedzinie BHP (nadsztygar ds. adaptacji zawodowej) oraz kopalniany psycholog. 

Komisja ocenia i analizuje: 
nabytą wiedzę zawodową ze szczególnym naciskiem na bezpieczne metody pracy i bezpieczne 
zachowania pracownika; 

- sprawy, które sprawiają pracownikowi największe trudności; 
- wydajność pracy; 

wiedzę o poszczególnych elementach organizacji i regułach funkcjonowania KW S.A.; 
- mocne i słabe strony pracownika; 
- stopień integracji z zespołem; 
- dalsze plany zawodowe i edukacyjne pracownika. 

Pozytywna ocena jest podstawą do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreś
lony. Natomiast negatywna ocena pracownika może najpierw skutkować przedłużeniem okresu adap
tacyjnego, a w przypadku nie zaliczenia tego okresu nie podpisaniem kolejnej umowy o pracę. 

Ponadto w celu podniesienia kwalifikacji, pracownicy nowo przyjmowani na stanowiska robot
nicze mają możliwość odbycia kursu tzw. "Młodszego Górnika" obejmującego 40 godzin wykłado
wych, na które składają się zagadnienia dotyczące rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, podstaw 
wiedzy górniczej obejmujące również tematykę kursu obsługi kołowrotów i urządzeń odstawy oraz 
50 roboczodniówek zajęć praktycznych. Kurs ten ma na celu umożliwienie pracownikowi uzyska
nia upoważnień do obsługi urządzeń odstawy urobku i transportu oraz zapoznać go z najczęściej wy
stępującymi zagrożeniami naturalnymi, technicznymi i osobowymi oraz sposobami ich zwalczania. 

3.2. Adaptacja zawodowa absolwentów szkół wyższych 

W przypadku absolwentów szkół wyższych, każdy pracownik nowoprzyjęty realizuje program adap
tacji zawodowej w okresie 6 miesięcy, w czasie tzw. stażu, opiekę nad pracownikiem- stażystą spra
wuje kierownik działu zwany opiekunem. Opiekun wyznacza indywidualnie dla każdego stażysty 
harmonogram stażu. Staż składa się ze stażu ogólnego i stażu szczegółowego. Staż ogólny w zależ
ności od kierunku studiów obejmuje: 
l. Dla kierunku technicznego: 
- Dział Inwestycji i Przygotowania Produkcji, 
- Dział Wentylacji, 
- Dział Mierniczo-Geologiczny, 
- Dział BHP, 

Dział Przeróbki Mechanicznej, 
- Dyspozytornię ruchu, 
- Dział Strzelniczy. 
2. Dla kierunku ekonomicznego: 
- Dział Głównego Księgowego, 

Pion Dyrektora ds. Pracowniczych. 
W czasie trwania stażu ogólnego stażyści przechodzą szkolenie wstępne w dziedzinie BHP. 
Staż szczegółowy trwa 13 tygodni i odbywa się w dziale lub oddziale, w którym przewidziane 

jest zatrudnienie pracownika. Stażyści po zakończeniu praktyki stażowej przechodzą sprawdzian 
ze znajomości zagadnień dotyczących działu, w którym będą zatrudnieni. Ponadto stażyści, którzy 
będą zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego zdają egzamin ze znajomości prawa geologicznego 
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i górniczego. Sprawdzianu dokonuje Komisja w składzie: Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górni
czego, Kierownik Działu, w którym Stażysta odbywał staż szczegółowy, Kierownik Działu BHP 
i Szkolenia oraz psycholog. 

Stażysta w czasie trwania praktyki szczegółowej powinien uzyskać kwalifikacje osoby niższe
go dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, potwier
dzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje osoby niższego dozoru ruchu, jeżeli takie jest wy
magane do objęcia stanowiska. 

Ponadto dla absolwentów szkół wyższych, którzy będą zatrudniani na stanowiskach osób dozo
ru ruchu wprowadzono 16 godzinne szkolenie z zakresu psychologii pracy, budowania zespołu pra
cowniczego i zarządzania zespołem pracowniczym. Szkolenie to ma na celu odpowiednie przygoto
wanie przyszłych osób zarządzających pracownikami do prawidłowej organizacji i wykonawstwa 
zadań produkcyjnych. 

4. SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG ADAPT ACHZAWODOWEJ 
W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. NA PRZYKŁADZIE 
KWK "ZIEMOWIT" 

W lutym 2008 roku, zgodnie z regulacjami Kompanii Węglowej w sprawie zmian w zakresie doty
czącym organizacji Działu BHP i Szkolenia, wprowadzono nową strukturę tego działu w kopalni 
"Ziemowit", w której utworzono stanowisko Kierownika Zespołu Szkoleń i Adaptacji Zawodowej. 

Zgodnie z regulacjami Kompanii Węglowej oraz wewnętrznymi regulacjami kopalni adaptacja 
zawodowa nowoprzyjętych pracowników na stanowiska robotnicze, realizowana jest w oparciu 
o szczegółowy ,,Program adaptacji zawodowej". 
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Wyżej wymieniona regulacja umożliwia skuteczne osiągnięcie jak najwyższej sprawności w wy
konywaniu zadań zawodowych przez pracownika nowoprzyjętego. Program adaptacji zawodowej 
ponadto wpływa na przyspieszenie procesu aklimatyzacji pracownika w środowisku pracy, którego 
pomyślny przebieg sprzyja efektywności zawodowej i zadowolenia z pracy. 

4.1. Czynności poprzedzające szkolenie wstępne 

Stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powstaje przez zawarcie umowy o pracę na 
czas określony, która zawiera między innymi: czas jej obowiązywania, rodzaj pracy i miejsce jej 
wykonywania (nazwa zakładu pracy dział lub oddział), wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pra
cy oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Osoba przyjmowana do pracy podlega wstęp
nym badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym, pozytywny wynik tych badań jest jed
nym z warunków przyjęcia do pracy. 

W oparciu o dane przesłane przez Dział Zatrudnienia zostaje przydzielony pracownikowi oddział, 
w którym będzie realizował proces adaptacji zawodowej w środowisku pracy, zgodnie z wykształ
ceniem oraz potrzebami kopalni. 

Pracownicy nowoprzyjęci podlegają szkoleniu wstępnemu (I etap) a następnie adaptacji zawo
dowej w środowisku pracy (II etap). 

4.2. I etap -szkolenie wstępne 

Instruktaż ogólny odbywa się w Kompanijnym Ośrodku Szkoleniowym w Lędzinach, dla pracow
ników zatrudnionych: 
- na powierzchni trwa l dzień; 
- pod ziemią trwa 2 dni. 

Ponadto w trakcie instruktażu ogólnego pracownicy nowoprzyjęci zostają zapoznani z kartami 
oceny ryzyka zawodowego. 

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie pracownika nowoprzyjętego z występującymi 
zagrożeniami na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania prac na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy odbywa się w wyznaczonym dla 
pracownika oddziale, pod nadzorem pracownika, posiadającego kwalifikacje instruktora szkclenia 
wewnątrzzakładowego lub praktycznej nauki zawodu. 

Instruktaż stanowiskowy trwa: 
- dla pracowników zatrudnionych na powierzchni 40 godz. (5 dni); 
- dla pracowników zatrudnionych pod ziemią trwa 75 godzin (lO dni). 

W pierwszym dniu pracy w cechowni kopalni odbywa się spotkanie pracowników będących ins
truktorami szkolenia wewnątrzzakładowego wraz z pracownikami nowoprzyjętymi rozpoczynają
cymi instruktaż stanowiskowy. W spotkaniu bierze udział Kierownik Zespołu Szkoleń i Adaptacji 
Zawodowej, koordynujący działania związane z procesc;m adaptacji zawodowej pracowników no
woprzyjętych, który przydziela pracowników nowoprzyjętych zatrudnionych w danym oddziale 
kopalni do odpowiednich instruktorów. W trakcie spotkania następuje wstępna kontrola wyposaże
nia pracowników nowoprzyjętych w środki i sprzęt ochrony indywidualnej. Po zakończeniu spot
kania pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych na powierzchni kopalni udają się wraz 
z instruktorami na wyznaczone przez dozór oddziałowy stanowiska pracy. l?racownicy zatrudnieni 
na stanowiskach robotniczych pod ziemią kopalni udają się wraz z instruktorami do Kopalnianej Sta
cji Ratownictwa Górniczego celem odbycia szkolenia na okoliczność posługiwania się aparatami 
izolującym i . Po zakończeniu szkolenia pracownicy nowoprzyjęci udają się wraz z instruktorami na 
pierwszy zjazd pod ziemię, na wyznaczone przez dozór oddziałowy stanowiska pracy. 

Szkolenie prowadzone w formie instruktażu na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracow
nik nowoprzyjęty uwzględnia następujące etapy: 
- rozmowę wstępną instruktora ze szkolonym pracownikiem; 
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- pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pra
cownika; 
próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora spo
sobów jej wykonywania; 

- samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora; 
- sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. 

Rys. 2. Pierwszy dzień w pracy pracowników nowoprzyjętych 

Po zakończeniu instruktażu stanowiskowego pracownik nowoprzyjęty kontynuuje proces adap
tacji zawodowej w środowisku pracy. 

4.3. II etap- adaptacja zawodowa w środowisku pracy 

Proces adaptacji zawodowej pracowników nowoprzyjętych zarówno pod ziemiąjak i na powierz
chni odbywa się w wyznaczonym dla pracownika oddziale pod nadzorem opiekuna, który wdraża 
pracownika nowoprzyjętego w całokształt czynności zawodowych. Wskazanym jest, aby opiekunem 
był pracownik posiadający kwalifikacje instruktora szkolenia wewnątrzzakładowego lub instrukto
ra praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku osób o powyższych kwalifikacjach dopuszcza się, 
by opiekunem był doświadczony pracownik o stażu pracy powyżej lO lat, który wykazał się stoso
waniem bezpiecznych metod pracy oraz posiada umiejętności ich przekazywania oraz propaguje 
bezpieczne zachowanie w środowisku pracy. Dla każdego pracownika nowoprzyjętego zostaje wy
znaczony opiekun i opiekun zastępujący. W przypadku, gdy opiekun planuje swoją nieobecność 
w pracy, pracownik nowoprzyjęty jest o tym fakcie informowany oraz wyznaczony jest dla niego 
opiekun zastępujący. 

W trakcie procesu adaptacji zawodowej w środowisku pracy pracownik przyswaja podstawową 
wiedzę z zakresu: 
- zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w komórce organizacyjnej, w której pracownik 

realizuje proces adaptacji zawodowej; 
- obowiązków pracownika wynikających z Regulaminu Pracy; 

znajomości dołu kopalni lub Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla, tj. rejonu oddziału, dróg 
ucieczkowych, dróg ewakuacyjnych; 

- bezpiecznego przemieszczania się na całym terenie zakładu górniczego; 
zachowania się w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub wypadku; 

- znajomości kart oceny ryzyka zawodowego; 
- bezpiecznych metod pracy i bezpiecznych zachowań pracownika. 
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4.4. Narzędzie informatyczne -elektroniczna ewidencja realizacji procesu adaptacji zawodowej 

W trakcie I oraz II etapu adaptacji zawodowej w środowisku pracy Kierownik Zespołu Szkoleń 
i Adaptacji Zawodowej prowadzi w postaci elektronicznej ewidencję realizacji procesu adaptacji 
zawodowej pracowników nowoprzyjętych w środowisku pracy. Narzędzie informatyczne opraco
wane zostało na bazie programu Microsoft Excel, w oparciu o szereg doświadczeń oraz konieczno
ści nadzoru ze strony służb BHP, nad prawidłową realizacją procesu adaptacji zawodowej dużej iloś
ci pracowników nowoprzyjętych. Narzędzie to opracowane zostało osobiście przez Nadsztygara 
BHP- Kierownika Zespołu Szkoleń i Adaptacji Zawodowej. Dane obejmują aktualne informacje 
o opiekunach (instruktorach) pracowników nowoprzyjętych, liczebności grup przypadających na 
danego opiekuna (instruktora) oraz miejscu i charakterze wykonywanej pracy. Powyższe dane prze
kazywane są codziennie przez opiekunów (instruktorów) pracowników nowoprzyjętych lub osoby 
dozoru ruchu danego oddziału. 

Elektroniczna ewidencja realizacji procesu adaptacji zawodowej zbudowanajest z 3 modułów: 
Moduł l: Menu obłożenie; 
Moduł 2: Zestawienie; 
Moduł 3: Wykaz pracowników nowoprzyjętych w 2008 roku. 

Adaptacja pracowników nowoprzyjętych 
w KV.'K "Ziemowit" w roku 2008 

Menu obłożenie 

Wykaz pracowników nowoprzyjetych w 2008 

Rys. 3. Menu wyboru 

Moduł 1: Menu obłożenie 
Moduł "Menu obłożenie" zawiera dane ewidencyjne z każdego dnia realizacji szkolenia wstępnego 
oraz adaptacji zawodowej w środowisku pracy. Dane ewidencyjne obejmują aktualne informacje 
o opiekunach (instruktorach) pracowników nowoprzyjętych, liczebności grup przypadających na da
nego opiekuna (instruktora) oraz miejscu i charakterze wykonywanej pracy. 
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Rys. 5. Realizacja procesu adaptacji zawodowej pracownika nowoprzyjętego 

Dla każdego pracownika nowoprzyjętego będącego w okresie szkolenia wstępnego oraz adap
tacji zawodowej powadzona jest indywidualna karta z realizacji przebiegu procesu adaptacji zawo
dowej, obejmująca informacje o opiekunach oraz miejscu i charakterze wykonywanej pracy. 

Moduł 2: Zestawienie 
Moduł ,,Zestawienie" zawiera dane obejmujące ilościowe dane obejmujące przyjęcia do pracy wraz 
z datami, zwolnienia z pracy oraz wykaz osób, dla których został przedłużony okres adaptacji . 
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Rys. 6. Zestawienia procesu adaptacji zawodowej 
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Moduł 3: Wykaz p racowników nowoprzyjętych w 2008 roku 
Moduł "Wykaz pracowników nowoprzyjętych w 2008 roku" zawiera dane obejmujące dane pracow
ników nowoprzyjętych, tj . nazwisko, imię, data urodzenia, wykształcenie, nazwę komórki organi
zacyjnej, w której realizuje proces adaptacji zawodowej , datę oceny procesu adaptacji zawodowej 
oraz informacje o statusie procesu adaptacji zawodowej. 
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Rys. 7. Wykaz pracowników nowoprzyjętych w 2008 roku 

4.5. Zakończenie procesu adaptacji zawodowej w środowisku pracy 

Proces adaptacji zawodowej w kopalni ,,Ziemowit", kończy się odbyciem przez pracownika szkole
nia okresowego w dziedzinie BHP oraz przeprowadzeniem oceny procesu adaptacj i zawodowej pra
cowników nowoprzyjętych . Zakończenie procesu adaptacji zawodowej przeprowadzane jest po prze
pracowaniu 3 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia szkolenia wstępnego. Pracownicy nowoprzy
jęc i przed przeprowadzeniem oceny procesu adaptacj i zawodowej odbywają szkolenie okresowe 
w dziedzinie BHP w Kompanijnym Ośrodku Szkoleniowym. Ocena procesu adaptacj i zawodowej 
i szkolenie okresowe w dziedzinie BHP są przeprowadzane w tym samym dniu. 

Po zakończeniu szkolenia okresowego przeprowadzanajest ocena procesu adaptacji zawodowej . 
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Rys. 8. Karta oceny adaptacji zawodowej 
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Oceny procesu adaptacji nowoprzyjętych pracowników dokonują: 
l. Nadsztygar BHP, Kierownik Zespołu Szkoleń i Adaptacji Zawodowej; 
2. Kierownik oddziału, w którym zatrudniony jest pracownik nowoprzyjęty. W przypadku jego nie

obecności na posiedzeniu komisji, dokonuje on w formie pisemnej oceny pracownika nowoprzy
jętego oraz dodatkowo opiekun pracownika nowoprzyjętego wydaje o nim pisemną opinię; 

3. Psycholog. 
Ponadto udział w Komisji ds. oceny procesu adaptacji bierze udział przedstawiciel Działu Za

trudnienia. 
W trakcie I i II etapu adaptacji zawodowej w środowisku pracy pracownik nowoprzyjęty zatrud

niany jest tylko i wyłącznie na zmianie I, a także nie jest zatrudniany w dni wolne od pracy i świę
ta. Dodatkowo opiekun (instruktor) może mieć przydzielonych najwyżej trzech pracowników no
woprzyjętych. 

Ponadto celem zapewnienia sprawnej komunikacji z pracownikami nowoprzyjętymi , przy wej
ściu na cechownię kopalni znajduje się tablica informacyjna dla pracowników nowoprzyjętych za
wierająca m.in. informacje dotyczące procesu adaptacji zawodowej, szczegółowe wykazy pracow
ników, dla których zostanie przeprowadzona ocena procesu adaptacji zawodowej, dodatkowo Kie
rownik Zespołu Szkoleń i Adaptacji Zawodowej koordynujący proces adaptacj i zawodowej spoty
ka się z pracownikami nowoprzyjętymi w miejscu ich pracy, kontrolując prawidłowość przebiegu 
procesu adaptacji zawodowej w środowisku pracy. Pracownikom nowoprzyjętym zapewniona jest 
również możliwość odbywania konsultacji z psychologiem. Kierownicy oddziałów oraz opiekuno
wie pracowników nowoprzyjętych przekazują dodatkowo uwagi o przebiegu procesu adaptacji za
wodowej w środowisku pracy pracowników nowoprzyjętych . 

Rys. 9. Tablica ogłoszeń dla pracowników nowoprzyjętych 

KO:\IPAXIA WĘGLOWA S.A. 

Oddział KWK "ZIE;>.IOWIT" 

ZAGAD::\"IE:\"IA 

DL-\ PRACOW='IKÓW 

XOWOPRZYJĘTYCH 

='A STANOWISK.\ 

ROBOT::\"ICZE 

Rys. 10. Broszura informacyjna 
dla pracowników nowoprzyjętych 

Mając na uwadze dużą liczbę pracowników nowoprzyjętych opracowano broszurę informacyj
ną "Zagadnienia dla pracowników nowoprzyjętych na stanowiska robotnicze", zawierającą podsta
wowe informacje o kopalni, zagrożeniach naturalnych występujących w górnictwie, zagrożeniach 
występujących w kopalni "Ziemowit", zasadach poruszania si ę na terenie zakładu pracy, zagrożeń 
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występujących na stanowiskach pracy w komórce organizacyjnej, w której pracownik realizuje pro
ces adaptacji zawodowej, zachowania się w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub wypadku, kartach 
oceny ryzyka zawodowego. 

W trakcie szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego prezentowany jest pracownikom nowo
przyjętym film instruktażowy opracowany w Kompanii Węglowej S.A. , a dotyczący procesu adap
tacji zawodowej. 

WNIOSKI 

Adaptacja zawodowa w środowisku pracy, ma kluczowe znaczenie i rzutuje na dalsze funkcjonowa
nie pracownika w kopalni, ponieważ tak duża liczba pracowników nieposiadająca górniczego wy
kształcenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Dlatego w Kompanii Węglowej S.A. na 
prawidłowy przebieg adaptacji zawodowej i odpowiednie przygotowanie do pracy pracowników 
nowoprzyjętych kładzie się tak duży nacisk. 

Zastosowany program adaptacji zawodowej pozwala po jego zakończeniu na kierowanie pra
cowników do najprostszych, acz samodzielnych prac (np. obsługa przenośników, kołowrotów) . Po
zwala również żywić nadzieję, że pierwszy okres pracy wykonywanej pod okiem doświadczonych 
i sprawdzonych instruktorów wyrobi u pracowników nowoprzyjętych nawyk postępowania zgod
nie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy 
w zdecydowanej większości pozytywnie odbierają zasady dyscypliny pracy obowiązujące w kopal
niach. 

Podczas realizacji procesu adaptacji zawodowej pojawiają się również problemy. Jednym z nich 
jest coraz mniejsza liczba pracowników doświadczonych, od których pracownicy nowoprzyjęci mo
gą się uczyć. Również problemem jest, na co wskazują sami nowoprzyjęci, praca w zespołach. 
Wiele osób przyjętych do pracy w kopalniach z innych branż nie spotkało się z takim charakterem 
pracy zespołowej, z jakim mamy do czynienia w górnictwie. Problemem jest również praca w ze
społach stworzonych z pracowników, których dzieli wręcz luka pokoleniowa. Można to ująć w re
lacjach ojciec- syn, których dzieli różnica wieku ponad 20 lat. 

Przedstawione w referacie narzędzie informatyczne, które obecnie jest wdrażane we wszystkich 
kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w dużym stopniu ułatwia nadzór nad prawidłową realizacją 
procesu adaptacji zawodowej w środowisku pracy. W jednym miejscu znajdują się informacje o obec
ności instruktorów, opiekunów, pracowników nowoprzyjętych, charakterze pracy, jaka jest wyko
nywana przez nich. 

Professional Adaptation of Employers Being Enrolled to Work 
at Mines of Kompania Węglowa S.A. Stages of ProfessionaJ Adaptation
Realization Methods, Results and Problems 

On the example of the current employment structure in Kompania Węglowa S.A. the paper presents 
the subject matter connected with professionaJ adaptation of employers being enrolled to work on 
workers ' postsandon mining operations supervisary posts at mines. Particular stages of professio
nal adaptation realized in Kompania Węglowa S.A. have been discussed with the special account 
of IT tools in the processof supervision on the side of Work Safety and Hygiene Services over the 
processes correct implementation. 
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Porównanie rozwiązań zapewniających ochronę 
dróg oddechowych i bezpieczeństwo termiczne 
w polskim ratownictwie górniczym -
badania w KSRG KWK "Halemba" 

K. Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

Z. Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

M. Maciaszek 
KWK .,Halemba-Wirek", Ruch .,Halemba", Ruda Śląska 

STRESZCZENIE: W artykule opisano wyniki badań uzyskanych podczas ćwiczeń ratowników gór
niczych w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego z zastosowaniem różnego rodzaju apara
tów chroniących drogi oddechowe i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo termiczne. Bada
nia te posłużyły do określenia wpływu zastosowanych aparatów i rozwiązań na wybrane parametry 
fizjologiczne organizmu. W pracy zamieszczono wykresy zmian parametrów fizjo logicznych bada
nych w trakcie rutynowych ćwiczeń ratowników górniczych. Wyniki badań poddano analizie. 

SŁOWA KLUCZOWE: ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo pracy, ochrona dróg oddechowych, 
parametry fizjologiczne, obciążenie termiczne 

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 [2]. 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 [l] . 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'M, 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-
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tu. Podczas akcji ratowniczej prowadzonej w trudnych warunkach mikroklimatu kierownik akcji 
ratowniczej jest zobowiązany podjąć działania poprawiające zarówno komfort oddychania w apa
ratach 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
stawicielem jednostki 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 
w atmosferze, w której temperatura mierzona termometrem suchym nie przekracza 35°C i wilgot
ność względna nie przekracza 60%. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników pomiarów parametrów fizjologicznych 
organizmu wykonanych podczas ćwiczeń ratowników górniczych w Kopalnianej Stacji Ratownic
twa Górniczego. 

2. SPRZĘT RATOWNICZY 

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Halemba" jest wypo
sażona w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy do ochrony dróg oddechowych. Oprócz znanych 
i powszechnie używanych aparatów regeneracyjnych W-70 dysponuje aparatami W-2000. Dodat
kowo posiada na wyposażeniu aparaty powietrzne butlowe typu PSS firmy Driiger. Zaletą tego os
tatniego jest ciągły nadzór nad pracą aparatu za pomocą urządzenia Bodyguard II, które poza bie
żącym monitoringiem pracy aparatu umożliwia rejestrację wszystkich parametrów i zapewnia moż
liwość współpracy z komputerem PC. Stacja bierze także czynny udział w badaniach naukowych 
i testach przy użyciu sprzętu dopiero wprowadzanego na polski rynek ratownictwa górniczego. I tak 
do badań pozyskano w ostatnim czasie aparaty regeneracyjne Biopak 240 Revolution. Na rysun
kach 1-6 przedstawiono ratowników wyposażonych w sprzęt biorący udział w badaniach, których 
celem było porównanie rozwiązań zapewniających ochronę dróg oddechowych i bezpieczeństwo ter
miczne w polskim ratownictwie górniczym. 

Rys. l. Aparat regeneracyjny W-70 
Figure l. W-70 regenerative apparatus 
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Rys. 2. Aparat regeneracyjny Biopak 240 Revolution 
Figure 2. B i opak 240 Revolution regenerative apparatus 

Rys. 3. Bodyguard II 
Figure 3. Bodyguard II 
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Rys. 4. Kamizelka chłodząca 
Figure 4. Cooling jacket 

Rys. 5. Aparat PSS 
Figure 5. PSS Apparatus 
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Rys. 6. Aparat regeneracyjny W-70 z SAT 
Figure 6. W-70 regenerative apparatus with SAT 

3. PRZEBIEG BADAŃ 

Wszystkie badania wykonano w komorze ćwiczeń Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego KWK 
,,Halemba-Wirek" Ruch "Halemba". Budowa i wyposażenie komory ćwiczeń umożliwia uzyskanie 
określonych parametrów mikroklimatu, i co bardzo istotne utrzymanie ich na niezmiennym pozio
mie przez dłuższy okres czasu. Zamiarem prowadzących badania było uzyskanie warunków klima
tycznych, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków panujących pod ziemią (na przy
kład podczas prowadzenia akcji ratowniczych). 

Metodyka badań 
W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajomienia się z aparatami, które 
będą użyte podczas badań, przed przystąpieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary 
wstępne wraz z ich szczegółową analizą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe 
ukierunkowanie badań w ich zasadniczej części. 

Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności do
bór ratowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których powin
ny być wykonane badania. 

Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
- chodnik ćwiczeń ze stanowiskiem wysiłkowym ts = 31 ,0°C, <p = 70%, 
- przejście przez lutnię ts= 30,4°C, <p= 65%, 
- chodnik górny ts = 32,0°C, <p = 50%, 
- chodnik dolny ts= 25,2°C, <p= 85%, 
- szybik ts= 23 ,6°C, <p= 60%. 
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Do ćwiczeń wytypowano tylko jeden zastęp ratowniczy. Miało to na celu przebadanie wszyst
kich rozwiązań zapewniających ochronę dróg oddechowych i bezpieczeństwo termiczne w porów
nywalnych warunkach (zastęp w kolejnych dniach badań zmieniał tylko aparaturę, bez zmiany skła
du osobowego). 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z ratowników, przeprowadzane było podstawowe 
badanie lekarskie. Całe ćwiczenie odzwierciedlało przebieg typowych prac ratowniczych prowadzo
nych przez zastęp pod ziemią. Dodatkowo, aby sprawdzić sprawność sprzętu podczas dużego wysił

ku symulowano go poprzez podnoszenie ciężarka. Przebieg ćwiczenia wyglądał następująco: 
wejście do komory; 

- podnoszenie ciężarka 20 razy; 
pomiar parametrów mikroklimatu przez jednego z ratowników (reszta odpoczywa); 
podnoszenie ciężarka 20 razy; 

- zdjęcie aparatu z pleców; 
- przejście przez lutnię ze zdjętym aparatem z pleców; 
- czołganie się chodnikiem górnym z aparatem przed sobą; 

pomiar parametrów mikroklimatu przez jednego z ratowników (reszta odpoczywa) w połowie 
chodnika; 
czołganie się chodnikiem górnym z aparatem przed sobą; 

- założenie aparatu na plecy; 
- transport l sztuki kostki (22 kg) niskim chodnikiem dolnym; 
- pomiar parametrów mikroklimatu przez jednego z ratowników (reszta odpoczywa) w połowie 

chodnika; 
- transport l sztuki kostki (22 kg) niskim chodnikiem dolnym; 
- przejście przez lutnię; 
- podnoszenie ciężarka 20 razy; 
- pomiar parametrów mikroklimatu przez jednego z ratowników (reszta odpoczywa); 

przejście przez lutnię; 
- zdjęcie aparatu z pleców, 
- czołganie się chodnikiem górnym z aparatem przed sobą; 

dojście chodnikiem do szybiku; 
przejście szybikiem (drabina); 
dojście do bazy chodnikiem. 
Średni czas przejścia przez komorę ćwiczeń wynosił 23 minuty. Należy podkreślić fakt, iż ra

townicy biorący udział w badaniach byli dobrze zgranym zastępem, charakteryzowali się znakomi
tą kondycją fizyczną, a podobne ćwiczenia odbywali już wielokrotnie. Dzięki temu, bez względu 
na zastosowany sprzęt; czas przejścia pozostawał średnio na tym samym poziomie. 

Ratownicy ubrani byli, zgodnie z przepisami, w standardową odzież roboczą, której opór ciepl
ny badający określili na Ie~= l clo. Podczas kolejnych dni pomiarowych zmianie ulegało wyposaże
nie ratowników w sprzęt ochrony dróg oddechowych i zapewniający bezpieczeństwo termiczne. I tak 
w kolejności przeprowadzono badania z następującym wyposażeniem: 
- aparat W-70, 
- aparat W-70, SAT i kamizelka chłodząca (chemiczna, fir~y Drager), 
- aparat PSS firmy Drager, 
- aparat PSS i kamizelka chłodząca (chemiczna, firmy Drager), 
- aparat BioPak 240, 
- aparat BioPak 240 i kamizelka chłodząca (chemiczna, firmy Drager). 

Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była lin
ka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby ra-
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townik źle się poczuł) . W przypadku uruchomienia zabezpieczenia nawiew ciepłego powietrza do 
komory zostałby przerwany i włączyłaby się dodatkowa wentylacja. 

Cały czas zapewniona była opieka medyczna dyżurnego lekarza, który decydował o dopuszcze
niu ratowników do ćwiczeń. 

ANKIETA Z.K.S. ANONIMOWA Nr ..... .. .... . data wypełnienia ..... . ... .. .. .. . . . .. . . ... . 

Wiek (w latach) ...... ... ..... . 

fOla~ pracy (w latach) ... .... ... ... . . 

~ta~ ratowniczy (w latach) ........ .. .... . 

Czy podczas pracy odczuwasz wpływ trudnych warunków klimatycznych (wysokiej 
temperatury i wilgotności)? 

IJTAK CNIE (zakreśl prawidłowe) 

fe czasu (dni) zajmuje Ci aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych w miejscu 
pracy po krótkiej (do 7 dni) przerwie w pracy? 

;co Ci! !. 2 ~ 3 l i 4 r · 5iwięcejdni 

lrle czasu (dni) zajmuje Ci aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych w miejscu 
pracy po dłu~szej (3-4 ty g -np. urlop, zwolnienie lekarskie) przerwie w pracy? 

c; O D l c: 2 U 3 U 4 L 5 c: 6 f:' tydzień lub więcej 

PYTANIA DODATKOWE (nie musisz wypełniać) 

Czy palisz papierosy? 

ll'TAK UNIE (zakreśl prawidłowe) 

l!eśli tak, to ile dziennie? 

[ ; do 5 f do 10 r:: do 20 : . powyżej 20 sztuk 

Czy pijesz alkohol? 

l i TAK ! :NIE (zakreśl prawidłowe) 

eśli tak, to jaki i ile razy w tygodniu? 

:_ piwo 1_J wino U wódkę r: inne 

:.] l '- 2 codziennie 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIE_CONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

Rys. 7. Wzór przeprowadzanej ankiety w KSRG "Halemba" 
Figure 7. Model o f the questionnaire form 
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Podczas ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko określono jako ciep
łe i gorące, gdyż odzwierciedlało to stan faktyczny, z jakim mają do czynienia ratownicy uczestni
czący 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, na koniec ćwiczeń i u jednego z ratowników na bieżąco); 
- ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty wagi ciała podczas ćwiczeń); 
- temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone przed ćwiczeniami i na koniec ćwiczeń). 

Dodatkowo określone były 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; 
- aklimatyzacja, waga i wiek ratownika. 

Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi
czeniach ratowników. Wzór przeprowadzanej ankiety przedstawia rysunek 7. 

4. POMIARY ORAZ ANALIZA BADAŃ W KOMORZE ĆWICZEŃ 

Przebieg ćwiczeń ratowników górniczych w KSRG został dokładnie opisany w metodyce badań. 
W niniejszym rozdziale skupiono się na wynikach pomiarów i próbie ich analizy. 

Ćwiczenia prowadzone w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego były doskonałą okazją 
do zgromadzenia dużej ilości danych pomiarowych, które obrazują zmiany wybranych parametrów 
fizjologicznych organizmu ludzkiego. Poniżej zamieszczono wybrane wykresy z uzyskanymi wy
nikami pomiarów (rys. 8 i 9) . 

~ ::rr-----~F=;". ·----..<i'ii~.-c---f."~ •• Sl 
i 0,5 
o 
c. 
o 
CI 0,4 F F Q) 
c: 
o : Qj 0,3 ·;;; : 
"O 

~ 0,2 
--, 

•(J : : 
'"' g : -:-

0,1 

-· 
ratownik 

'-----=~=PSS D W-70_111~~~~ +kam. E:l PSS +kam. • Biopak GJ Biopak+kam.l 

Rys. 8. Ilość wydzielonego potu podczas ćwiczeń 
Figure 8. Volurnc o f sweat during cxerciscs 
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40 

ratownik 

c__ __ III PSS D W-70 1!1 W-70 + SAT +kam. [';] ~SS+ kam. 13 Biopak ~ Eliop~=· ,__ __ _J 

Rys. 9. Zmiana pulsu podczas ćwiczeń 
Figure 9. Change o f pulsc during exercises 

Jednym z badanych parametrów była ilość wydzielonego potu. Określano ją na podstawie zmia
ny wagi ciała badanych ratowników. Ilość wydzielonego potu wahała się od 0,1 do 0,7 kg. Dało się 
tutaj zauważyć zróżnicowanie osobnicze badanych. I tak niektórzy nigdy nie stracili więcej, jak 0,4 kg, 
a inni tracili zwykle więcej , jak 0,3 kg, nawet do 0,7 kg. 

Innym badanym parametrem był przyrost pulsu. Puls mierzony na początku i na końcu ćwiczeń 
dawał autorom obraz obciążenia termicznego organizmu ratowników. Jednak ze względu na fakt , 
iż podczas ćwiczeń ratownicy mieli krótkie przerwy, autorzy po kilku seriach pomiarowych zdecy
dowali się na ciągły, rejestrowalny pomiar pulsu za pomocą pulsometrów. Jak widać na rysunku 9 
różnica pulsu pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem ćwiczenia była nawet w czterech przypad
kach ujemna. Trzeba tutaj podkreślić fakt , że w zastępie większość ratowników to osoby czynnie 
uprawiające sport (biegi maratońskie, sztuki walki). Z badań prowadzonych przez autorów wśród 

innych ratowników wynika, że przyrosty pulsu są zazwyczaj znacznie większe . 

PODSUMOW ANIE 

W zamierzeniach autorów, badania powinny być pomocne decydentom, przed którymi stoi zadanie 
zakupu nowych aparatów, szczególnie w sytuacji, w której zaprzestano produkcji tak popularnego 
aparatu W-70. Autorzy nie wskazują tutaj konkretnego aparatu. Zakup nowych aparatów jest często 
uzależn iony od wielu innych czynników, które mogą okazać się decydujące (np. cena). 

Badania prowadzone są w dalszym ciągu, testowane są nowe połączenia sprzętu ochrony ratow
ników, którymi dysponuje kopalnia. Autorzy uzupełniają bazę danych pomiarowych o inne parame
try fizjologiczne (np. temperatura wewnętrzna, temperatura skóry). W planach jest przebadanie więk
szej liczby ratowników, zmiana rodzaju ćwiczeń i czasu ich trwania. 

Badania prowadzone w Kopalnianej Stacj i Ratownictwa Górniczego KWK "Halemba" pozwo
liły autorom na porównanie rozwiązań zapewniających ochronę dróg oddechowych i bezpieczeństwo 
termiczne w polskim ratownictwie górniczym. Cykl badań był stosunkowo długotrwały . Łącznie ba
dania w KSRG prowadzone były przez 4 miesiące (sierpień-listopad 2008 r.) nie licząc etapu przy
gotowań . Ich powodzenie nie byłoby możliwe bez współpracy i pornocy okazanej przez Kierownic
two Kopalni. Niniejszym autorzy składają podziękowania Dyrektorowi KWK "Halernba-Wirek" 
Panu Dariuszowi Smudze oraz Kierownikowi Działu Wentylacji Panu Janowi Drogosiowi. 
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Comparing Solutions Guaranteeing the Protection of the Respiratory Tract 
and the Thermal Safety in the Polish Mining Lifesaving - Examining 
in the Mine Station of the Mining Lifesaving "Halemba" Coal-Mine 

In the pa per research findings of mining lifeguards get during exercises were described in the Mine 
Station of the Mining Lifesaving with applying apparatuses of different kind protecting the respira
tory tract and solutions guaranteeing the therrnal safety. These examinations served for determining 
the influence of applied apparatuses and solutions on chosen physiological parameters of the orga
nism. At work graphs of changes of physiologi cal parameters examined in the process of routine 
exercises o f rnining lifeguards were printed. Research findings were analysed. 
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Próba określenia bezpieczeństwa termicznego pracowników -
analiza wyników badań ratowników górniczych w OSRG 

K. Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

Z. Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

D. Stolarski 
OSRG, Zabrze 

STRESZCZENIE: W artykule opisano wyniki badań uzyskanych podczas ćwiczeń ratowników gór
niczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Badania te posłużyły do określenia wpływu 
niektórych czynników na poziom bezpieczeństwa termicznego ratowników górniczych pracujących 
w środowiskach gorących. W pracy zamieszczono wykresy zmian parametrów fizjologicznych ba
danych w trakcie rutynowych ćwiczeń ratowników górniczych. Wyniki badań poddano analizie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo termiczne, fizjologia pracy, ratow
nictwo górnicze, warunki klimatyczne 

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 [5]. 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 [4]. 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 działań 
i środki techniczne do ich realizacji kierownik akcji ratowniczej powinien skonsultować z przedsta-
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wicielemjednostki ratownictwa, pracującym w sztabie akcji ratowniczej i polecić ich odnotowanie 
w książce prowadzenia akcji ratowniczej. Prace wykonywane przez ratowników górniczych w ak
cjach ratowniczych w aparatach regeneracyjnych, bez stosowania środków poprawiających komfort 
oddychania i warunki mikroklimatu w miejscu pracy ratowników, można prowadzić wyłącznie 
w atmosferze, w której temperatura mierzona termometrem suchym nie przekracza 35°C i wilgot
ność względna nie przekracza 60~ó . 

Celem niniejszego artykułu jest analiza wyników badań uzyskanych podczas ćwiczeń ratowni
ków górniczych w OSRG jako pomoc w określaniu bezpieczeństwa termicznego pracowników. Roz
patrzenie możliwości badania zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu ludzkiego 
podczas wykonywania ćwiczeń w Stacji Ratownictwa Górniczego było już tematem wystąpień i re
feratów [2], [3] autorów artykulu, a pozytywne opinie środowiska górniczego skłoniły ich do prze
prowadzenia badań i próby analizy wyników. 

Wymiana ciepła między ciałem człowieka a otoczeniem odbywa się drogą parowania potu, od
dychania, konwekcji, promieniowania, przewodnictwa oraz poprzez pracę. Wszystkie te mechani
zmy można opisać na gruncie teorii wymiany ciepła, a w przypadku parowania potu i w pewnym 
zakresie oddychania- teorii wymiany ciepła i masy. Niewystarczająco poznane są procesy: 

wymiany potu i ciepła w razie wykonywania pracy o średnim i dużym obciążeniu metabolicz
nym; 
nieustalonego nagrzewania organizmu w razie nagłego lub stopniowego pogorszenia cieplnych 
warunków otoczenia; 
wymiany ciepła drogą oddychania przy naruszeniu jego naturalnego charakteru na skutek dołą
czenia urządzeń ochrony układu oddechowego z zamkniętym regeneracyjnym obiegiem tlenu. 
Wszystkie te przypadki mają znaczenie w górnictwie i powinny być możliwie dokładnie pozna-

ne. Nowoczesne metody tworzenia bilansu cieplnego człowieka o pewnej aktywności ruchowej, 
dotyczą w zasadzie stacjonarnej wymiany ciepła z otoczeniem. Opieraj ą się na postulacie dostoso
wania wartości parametrów fizjologicznych ustroju, a szczególnie średniej temperatury skóry ciała, 
do warunków panujących w otoczeniu i uzyskaniu zrównania zysków ciepła drogą metabolizmu ze 
stratami ciepła, za pomocą podanych wyżej mechanizmów. 

Biorąc powyższe pod uwagę, ćwiczenia ratowników w OSRG stały się dla autorów doskonałą 
okazją do przeprowadzenia badmi, zebrania i opracowania wyników oraz próby dokonania ich analizy. 

2. POMIARY I ANALIZA WYNIKÓW 

Przebieg ćwiczeń ratowników górniczych w OSRG został dokładnie opisany we wcześniejszych 
pracach [2], [3]. W niniejszym artykule autorzy skupili się na wynikach pomiarów i próbie ich ana
lizy. Zaznaczyć należy, że wszystkie ćwiczenia były wykonywane pod kontrolą lekarską, a ratow
nicy mieli możliwość przerwania próby w dowolnym momencie. Ćwiczenia składały się z dwóch 
części . Pierwsza obejmowała pięciominutową próbę wysiłkową bez aparatów regeneracyjnych, część 
druga- obejmowała ki lkukrotne przejście ratowników przez specjalną komorę ćwiczebną w apara
tach regeneracyjnych. 

Ćwiczenia prowadzone w Stacji Ratownictwa Górniczego były doskonałą okazją do zgromadze
nia dużej ilości danych pomiarowych, które obrazują zmiany wybranych parametrów fizjologicz
nych organizmu ludzkiego. Pon iżej zamieszczono wybrane tabele pomiarowe i wykresy z uzyska
nymi wynikami pomiarów. 

246 



Tabela l. Fragment tabeli pomiarowej 
T bl l Th f f bl a e e ragment o measunng ta e 

Tętno RR Tętno Waga Waga RR Tętno 
CTH02 CTH02 CHOT CHOT 

Wiek przed przed po przed po po po 
Lp. tes tem komorą teście komorą komorze komorze komorze 

t, cp ts cp 

lata ud./30s mmHg ud./30s kg kg mmHg ud./min o c C:o o c % 

l. 39 34 110/80 70 86,2 86 130/80 92 33,6 38,4 26,2 58,8 

2. 28 32 110170 72 82,2 82 105/90 92 33,6 38,4 26,2 58,8 

3. 35 36 135/90 80 66,5 66,2 160/100 100 33,6 38,4 26,2 58,8 

4. 39 32 130/80 80 84,4 84,3 110/80 92 33,6 38,4 26,2 58,8 

.. . .. . .. . ... .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... 

181. 37 32 110/80 85 91 90,7 120/80 96 32,7 37,1 26,2 58 ,8 

wiek ratowników 

Rys. l . Podzi ał badanych ze wzgl ędu na wiek 
Figure l. The di vision examined on account o f t he ag e 
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Wartości tętna przed i po próbie wysiłkowej 
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Rys. 2. Wartości tętna ratowników przed i po teście wydolnościowym 
Figure 2. The value o f the pulse of lifeguards before and after the efficiency test 

Przyrost tętna po próbie wysiłkowej 
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Rys. 3. Przyrost tętna po teście wydolnościowym 
Figurc 3. The increase of the pulse after the efficiency test 
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Wartości tętna przed i po komorze ćwiczeń 
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Rys. 4. Tętno ratowników przed testem wydolnościowym i po komorze 
Figure 4. The pulsc o f lifeguards before the efficiency test and after the chamber 

Przyrost tętna po komorze ćwiczeń 
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Rys. 5. Przyrost tętna po komorze 
Figure 5. The increase of thc pulse after the chamber 
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Ciśnienie tętnicze krwi u badanych przed przystąpieniem do ćwiczeń 

granica podwyższonego 
58% 

prawidłowe wysokie 
9% 

Rys. 6. Ciśnienie tętnicze krwi u ratowników przed przystąpieniem do ćwiczeń 
Figure 6. Thc blood pressurc o f lifeguards before the efficiency test 
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Rys. 7. Ubytek wagi po komorze ćwiczeń 
Figure 7. The weight lass around the exercises chamber 

?.50 



PODSUMOW ANIE 

Przeprowadzone pomiary i badania pozwoliły autorom na następujące podsumowanie: 
- Badaniami zostało objętych 181 ratowników górniczych w przedziale wiekowym od 28 do 47 

lat. Średnia wieku wyniosła 37 lat. · 
Przed przystąpieniem do próby wysiłkowej tętno badanych ratowników wahało się w granicach 
od 60 do 84 uderzeń na minutę, średnie tętno wyniosło 67 uderzeń na minutę . 

Po próbie wysiłkowej tętno badanych zawierało się od 100 do 176 uderzeń na minutę, a średni 
przyrost tętna ratowników wyniósł 80 uderzeń na minutę. 
Średni przyrost tętna , uwzględniający obydwa ćwiczenia, wyniósł 30 uderzeń na minutę. 
Tętno zmierzone po przejściu komory ćwiczeń zawierało się w granicach od 76 do 108 uderzeń 
na minutę. 

- Maksymalne wartości tętna wystąpiły zarówno u ratowników młodszych wiekiem, u których 
jednocześnie zauważalna była nadwaga ciała, jak również u ratowników naj starszych, gdzie wiek 
odgrywa istotną rolę. 

- Minimalne wartości tętna, zarówno po próbie wysiłkowej, jak również po przejściu komory ćwi
czeń, odnotowano u ratowników mających korzystny wskaźnik BMI, a także u ratowników po
twierdzających czynny tryb życia, to jest na przykład uprawianie sportu. 

- Wartość tętna jest bardzo często indywidualną cechą osobniczą i bardziej istotnym jest fakt je
go zmienności i przyrostu w czasie. 

- Przed przystąpieniem do drugiej części ćwiczenia ratownicy zostali poddani ważeniu. Waga ich 
wahała się w granicach od 66,5 do 126 kilogramów. Po przejściu komory ćwiczeń waga ratow
ników wynosiła od 66,2 do 125,4 kilogramów. 

- Ubytek wagi, a co za tym idzie ilość wydzielonego potu, kształtowały się w granicach 0,1 do 
2,3 kilograma, a średni ubytek wagi wyniósł 0,32 kilograma. 

- Maksymalna utrata wagi (ilość wydzielonego potu) wiązała się głównie z dużą masą ciała ba
danych ratowników, która wynosiła nawet powyżej 100 kilogramów, oraz z młodym wiekiem 
i posiadających niekorzystny wskaźnik BMI. 

- Tolerancja na gorąco była lepsza u starszych ratowników, co wiązało się głównie z ich długim 
stażem pracy w trudnych warunkach mikroklimatu i nabytą wyższą odpornością na ich nieko
rzystny wpływ. Ratownicy ci również często prowadzili aktywny tryb życia, nie palili papiero
sów i zdrowo się odżywiali. 

- Chcąc dokonać szczegółowej. w większej mierze wiarygodnej analizy, konieczne jest dyspono
wanie obszerniejszą bazą danych, obejmującą dodatkowe informacje o badanych. W tym celu 
można wykonać ankiety opisujące stan zdrowia badanych ratowników, ich samopoczucie, oce
nę tolerancji na gorąco, dane dające informacje na temat trybu życia itp.· 

- Korelując dane ankietowe z wynikami badań parametrów fizjologicznych organizmu można się 
pokusić o pełniejszą analizę otrzymanych wyników i wyciągnięcie dalej idących wniosków, co 
jest przedmiotem dalszych badań autorów. 

- Jak pokazują uzyskane wyniki badań , określanie bezpieczeństwa termicznego górników tylko 
o obowiązujace aktualnie przepisy (temperaturę termometru suchego i natężenie chłodzenia po
wietrza), wydaje się być niewystarczające. 

- Autorzy postulują o uwzględnienie w ocenie zagrożenia klimatycznego wskaźników mikrokli
matu, które korelują większą ilość parametrów pracy i otoczenia (np. wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego 8 [l]) . 
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The Attempt to Determine the Thermal Safety of Workers -
the Analysis of Research Findings of Mining Lifeguards in OSRG 

In article results of research of mining lifesavers during exercises in the District Station of t he Min
ing L ifesaving was described. The measurements of same physiological pararneters were served to 
marking level of thermal safety of mining lifesavers. In work diagrams of changes of some physio
logical parameters were showed. The results o f research were analysed. 
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Poprawa postępów drążenia wyrobisk przygotowawczych 
w świetle doświadczeń kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

Janusz Chmielewski, Sławomir Karlikowski, Bolesław Kazek 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono stosowaną obecnie technologię drążenia wyrobisk ko
rytarzowych w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A., na tle rozwiązań stosowanych przed 10 laty. 
Omówiono podstawowe elementy wyposażenia mechanizacyjnego przodków takie jak kombajn, 
ciąg odstawy, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające . Dokonano przeglądu uzyski
wanych postępów drążenia wyrobisk na przestrzeni lat w nawiązaniu do stosowanych rodzajów 
obudów i wielkości przekroju poprzecznego wyrobisk. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, drążenie wyrobisk korytarzowych, Lubel
skie Zagłębie Węglowe 

l. WPROW ADZENIE 

Fostępy drążenia wyrobisk korytarzowych na przestrzeni lat sąjednym z zasadniczych czynników 
decydujących o efektywności górnictwa węglowego. Posiadanie dobrych technologii oraz wydajne
go i niezawodnego wyposażenia mechanizacyjnego do drążenia chodników daje możliwości skra
cania czasu przygotowania nowych pokładów, pól eksploatacyjnych, czy wreszcie pojedynczych 
ścian . 

Problem postępu drążenia wyrobisk korytarzowych jest szczególnie ważny w warunkach ko
palni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., gdzie wysoka koncentracja wydobycia ze ści any sprawi
ła, że w II połowie lat 90. postęp dobowy przodków wydobywczych (ścian) niejednokrotnie prze
wyższał postęp drążenia w przodkach robót przygotowawczych. 

Stwarzało to pewne "napięcia" w nadążaniu z rozcinką pól eksploatacyjnych, a przede wszyst
kim prowadziło do utrzymywania się wysokich kosztów drążenia wyrobisk, bowiem koszt roboci
zny to w uproszczeniu połowa całkowitego kosztu drążenia chodnika. 

Mimo wielu podejmowanych prób i wdrażania nowych rozwiązań obudowy chodnikowej, w tym 
ze stosowaniem obudowy kotwiowej włącznie, średnia szybkość drążenia powyżej 15 m/dobę wy
dawała się nie do przekroczenia, choć na przestrzeni lat osiągano coraz lepsze wyniki. Przykłado
wo oddział GRP-4, który przez dłuższy okres osiągał w kopalni "Bogdanka" najlepsze wyniki, mak
symalne postępy drążenia zwiększał następująco: 
- grudzień 1991 rok: chodnik polowy północny 3 - postęp: 206,5 m/miesiąc; 
- styczeń 1992 rok: chodnik polowy północny 3- postęp: 242,0 m/miesiąc; 
- wrzesień 1995 rok: chodnik polowy 8b- postęp: 381,0 m/miesiąc. 

W późniejszych latach oddział GRP-4 prowadził rozcinkę w polu V w pokładzie 385/2. W chod
niku nadścianowym ściany 5/V, w październ iku 2002 roku oddział ten uzyskał postęp 420 m. 
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Dalsza poprawa wyników, a nawet pewien przełom w zakresie wzrostu szybkości drążenia wy
robisk korytarzowych w kopalni "Bogdanka" nastąpił w latach 2004 i 2005. Inspiratorem przełamy
wania barier w zakresie wzrostu postępów drążenia wyrobisk korytarzowych stał się wówczas od
dział robót przygotowawczych GRP-1, który prowadził roboty przygotowawcze w pokładzie 382 
w polu I i II N w Bogdance. 

Kolejne znaczące sukcesy w zakresie postępów drążenia węglowych wyrobisk korytarzowych 
osiągane przez oddział w tym rejonie były następujące: 
- w październiku 2003 roku -- 455 rn/miesiąc w chodniku podścianowym ściany 9/I, drążonym 

w obudowie ŁPS/C V -36110 otwartej o rozstawie odrzwi 0,75 m; 
- w październiku 2004 roku- 635 rn/miesiąc w chodniku podścianowym ściany 11/II, drążonym 

w obudowie ŁPS/C V-36110 otwartej o rozstawie odrzwi 0,9 m; 
- w kwietniu 2005 roku- 814 rn/miesiąc w chodniku nadścianowym ściany 11/II, drążonym 

w obudowie ŁPS/C V-36110 otwartej o rozstawie odrzwi 0,9 m. 
Aktualnie po blisko 4 latach od czasu osiągnięcia tych rekordowych wyników, nie uzyskano 

wprawdzie dalszego postępu w prędkości drążenia, ale nastąpiła pewna stabilizacja i upowszech
nienie tych wyników. Obecnie postęp drążenia chodników węglowych rzędu 400-500 m w miesią
cu jest pewnym standardem. Jest to bardzo dobry wynik zwłaszcza, że osiągany przy stosowaniu 
obudów specjalnych o zwiększonych wielkościach przekroju poprzecznego oraz przy skróconym 
czasie efektywnej pracy, wynikającym ze znacznych odległości przodków od szybu zjazdowego. 

2. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-GÓRNICZE W KOPALNI "BOGDANKA" 

Wyrobiska korytarzowe drążone są przede wszystkim w dwóch eksploatowanych pokładach, tj. 
382 i 385/2, które charakteryzują się następującymi parametrami. 
- miąższość: 

- pokład 382: 2,0-3,2 m, średnio 2,5 m, 
- pokład 385/2: 0,9-2,25 m, średnio 1,8 m; 

- nachylenie pokładu: 0-10°; 
- średni wskaźnik urabialności wg Protodiakonowa fu: l ,2-1 ,9; 
- wytrzymałość na ściskanie węgla: l 0-12 MPa; 
- w spągu pokładu zaliczanym do l, 2 i 3 klasy występują iłowce szare średniozwięzłe oraz mu-

łowce szare zwięzłe i silnie zwięzłe, o wytrzymałości na ściskanie Re od kilku do 20 MPa; 
- w stropie pokładu zaliczanym do II, III i IV klasy występują iłowce szare średniozwięzłe i mu

łowce szare zwięzłe i średniozwięzłe oraz piaskowce silnie zwięzłe, o wytrzymałości na ści
skanie Re od 15 MPa do 30 MPa. 
W drążonych wyrobiskach występują zagrożenia: 

- metanowe: I kategoria, pomieszczenia ze stopniem "a" i "b"; 
- wybuchem pyłu węglowego: klasa A i B; 
- wodne: I stopień; 
- pożarowe : IV grupa samozapalności- Sz"c237l = 92-95°C/min; 
- pyłem szkodliwym dla zdrowia: kategoria A i B; 
- temperatura pierwotna skał : 27-30°C. 

Eksploatację pokładu 382 zapoczątkowała ściana 1/I w 1982 roku. Dotychczas w pokładzie tym 
wykonano ok. 122 km chodników przyścianowych dla 32 wyeksploatowanych już ścian. Zakoń
czenie eksploatacji tego pokładu przewiduje się na rok 2015. 

W pokładzie 38512, w którym pierwszą ścianę 1/V uruchomiono w 1997 roku, wykonano około 
42 km chodników przyścianowych dla 8 wybranych ścian. 
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Łącznie w kopalni ,,Bogdanka" od 1979 roku wykonano około 350 km wyrobisk korytarzowych. 
Zasadnicze znaczenie dla warunków drążenia wyrobisk przyścianowych i ich utrzymania ma 

stosowany system eksploatacji. W kopalni "Bogdanka" system ten charakteryzuje się następujący
mi elementami: 
- chodniki przyścianowe wykonywane są w całości przed uruchomieniem ściany; 
- ze względu na bardzo duże ciśnienia górotworu, silne spękania skał stropowych i zaciskanie 

obudowy chodnikowej nie utrzymuje się chodników dla następnych ścian , obydwa chodniki li
kwidowane są sukcesywnie za frontem ściany; 

- dla każdej kolejnej ściany wykonywane są dwa nowe chodniki przyścianowe, przy czym jeden 
z nich drążony jest przy zrobach z filarem węglowym 1-5 m; 

- długość ścian wynosi zwykle 300 m, a wybieg w zależności od wielkości pola eksploatacyjne
go od około 2000 do 3000 m; 

- chodniki przyścianowe wykonywane są w obudowie łukowej V-32/36110 o rozstawie odrzwi 
0,75-0,9 m. 
W kopalni "Bogdanka" chodniki przyścianowe stanowią około 65% wszystkich nowych wyro

bisk. Ich specyfikąjest stosunkowo krótki okres istnienia przy jednocześnie intensywnych ciśnie
niach eksploatacyjnych podczas prowadzenia ściany. 

Aktualnie nie utrzymuje się chodników przyścianowych za ścianą. Nie istnieje więc w praktyce 
problem ochrony i utrzymania chodników przyścianowych za czołem ściany, co w przeszłości 
w "starym" systemie eksploatacji "do pola" było hamulcem postępu ścian. 
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Rys. l. Odrzwia obudowy wielkości !O typoszeregu ŁPS/C 

W zakresie wielkości stosowanego przekroju poprzecznego wyrobisk przyścianowych stan był 
następujący: 

- Do roku 2002 standardowo stosowany był przekrój o wielkości 9, tj. o szerokości 5,2 m i wy
sokośc i 4,1 m. Z chwilą zakupu nowego kompleksu mechanizacyjnego dla ściany 10/I w po
kładzie 382 (marzec 2002) wraz z zastosowaniem urządzeń o zwiększonej wydajności (1500 
ton/godzinę) , konieczne stało się zwiększenie przekroju poprzecznego do wielkości 10, którego 
szerokość wynosi 5,5 m, a wysokość 4,5 m. Wdrożona obudowa typoszeregu ŁPS/C o odchy
lonym na zewnątrz kącie usytuowania elementów ociosowych względem spągu, która stosowa
na jest dziś powszechnie w chodnikach przyścianowych posiada szerokość 6,0 m (przy spągu) 
i wysokość 4,5 m. 
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- Od roku 2007 wszystkie chodniki przyścianowe, zarówno w pokładzie 382, jak i w pokładzie 
385/2, drążone są o przekroju wielkości 10. Odcinki chodników z odstawą urobku, na których 
zlokalizowane są napędy przenośników taśmowych wykonywane są w obudowie o przekroju 
wielkości 13. 
Odrzwia wielkości 10 najczęściej stosowanej obudowy typoszeregu ŁPS/C przedstawiono na 

rysunku l. Obudowa ta montowana jest w przodku chodnika jako otwarta. W warunkach intensy
wnego zaciskania bocznego może być zamykana, po wykonaniu pobierki spągu. Odrzwia zamknię: 
te tej obudowy przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Odrzwia obudowy wielkości lO typoszeregu ŁPS/C zamknięte 

3. PODSTA WOWE WYPOSAŻENIE PRZODKA DRĄŻONEGO CHODNIKA 
W KOPALNI ,,BOGDANKA" 

Podstawowe wyposażenie przodka drążonego chodnika, które od kilku już lat nie uległo zmianie, 
jest następujące: 
- kombajn chodnikowy AM-75, 

podajnik PTB-BOA, 
podajnik taśmowy PDT-SIGMA, 
przenośnik taśmowy Gwarek 1000, 
odpylacz suchy typu HBKM-1/400 firmy Holter (Niemcy), 
chłodziarka powietrza typu DV-290 firmy WAT-GfW (Niemcy), 
przodkowy podwieszany pociąg aparaturowy, 
wentylator lutniowy Korfmann ES9-500/80 (Niemcy) lub WL-SIGMA 900. 
Schemat wyposażenia drążonego chodnika w strefie przodkowej przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 3. Widok podajnika taśmowego PDT-SIGMA oraz odpylacza 
HBKM-1/400 Holter-ABT w strefie przodkowej drążonego chodnika 

Dla porównania w latach 90-tych podstawowe wyposażenie przodka stanowiły: 
- kombajn chodnikowy AM-50, 
- przenośnik zgrzebłowy SKAT, 
- przenośnik zgrzebłowy PRP-150, 
- przenośnik taśmowy PTG-5011000, 
- wentylator lutniowy WLE-1003B. 

Brak było urządzeń odpylających i chłodzących powietrze. 
Wzrost postępu w zakresie drążenia wyrobisk korytarzowych osiągnięty na początku lat 2000. 

był zasługą przede wszystkim: 
- wymiany małych kombajnów AM-50 na większe AM-75, 
- usprawnienia systemu transportu urobku z kombajnu na przenośnik taśmowy odstawy, 
- wdrożenia systemów wentylacyjnych, odpylających i chłodzących powietrze, 
- poprawy systemu transportu ludzi i materiałów do przodka, 
- poprawy organizacji pracy, w tym zwiększenia wykorzystania czwartej zmiany dla celów pro-

dukcyjnych, 
- zwiększonego udziału obudowy otwartej, 
- zwiększonego zaangażowania załogi i wzrostu wydajności na każdym odcinku pracy, 
- wdrożenia wykładki mechanicznej za obudową z zastosowaniem worków wypełnianych spoi-

wem szybkowiążącym, 
- podniesienia niezawodności maszyn i urządzeń oraz ogólny wzrost kultury technicznej załóg 

górniczych. 
Standardowe obłożenie przodka stanowi 6 osobowa brygada, którą stanowią: przodowy, kombaj

nista i 4 górników. Praca w przodku realizowanajest w systemie czterozmianowym, z trzema zmia
nami produkcyjnymi i czwartą produkcyjno-remontowo-konserwacyjną. 
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4. POSTĘP DRĄŻENIA WYROBISK W STOSOWANEJ TECHNOLOGII 
W KOPALNI "BOGDANKA" 

Jak wynika ze wstępu do roku 2000 miesięczny postęp drążenia wyrobisk korytarzowych w kopal
ni "Bogdanka" nie przekroczył 400 m. Postęp drążenia równy 420 m na miesiąc uzyskano dopiero 
w październiku 2002 roku. Dalszy wzrost szybkości drążenia wyrobisk korytarzowych nastąpił już 
w latach 2004 i 2005. 

Na szczególną uwagę i szersze omówienie, zasługuje ostatni rekordo '.V y wyniki uzyskany w kwiet
niu 2005 roku, kiedy to podczas drążenia chodnika nadścianowego ściany 11/II, w obudowie ŁPS/C 
V -36/10 o rozstawie odrzwi 0,9 m, uzyskano postęp 814m, którego twórcą był oddział GRP-1. 

Oddział ten już w październiku 2004 roku w chodniku podścianowym ściany l l !II osiągnął po
stęp 635 m. Dlatego podczas drążenia chodnika nadścianowego dla tej ściany podjęta została przez 
pracowników oddziału inicjatywa osiągnięcia w miesiącu kwietniu 700 m postępu . Warunki geolo
giczno-górnicze były sprzyjające . Na początku miesiąca załoga oddziału osiągała postęp zmianowy 
najczęściej po 8 odrzwi przy rozstawie 0,9 m. W ciągu doby drążono więc około 25 m wyrobiska. 
700 m postępu stało się w pełni realne, co zainspirowało do dalszego zwiększenia wydajności pra
cy. W drugiej połowie miesiąca osiągano już postęp do 44 odrzwi w ciągu doby, czyli po około 40 m 
chodnika. Ostatecznie w miesiącu kwietniu 2005 roku postęp drążenia chodnika nadścianowego ścia
ny 11/II wyniósł 814 m, znacznie przekraczając początkowe założenia. Praca wykonywana była przy 
tym w sposób bezpieczny i z zachowaniem pełnych standardów jakościowych. 

Rys. 5. Przodek chodnika nadścianowego ściany lilii 

814m chodnika zostało wykonane w ciągu 26 dni roboczych, co daje 31,3 m średniego dobowe
go postępu (7,8 rnlzmianę). Wykonywano średnio 35 odrzwi na dobę, po 10 odrzwi na zmianach l, 
2 i 3 oraz 5-6 odrzwi na zmianie czwartej. Największy zmianowy postęp wyniósł 12 odrzwi, tj. 
10,8 m, a maksymalny dobowy postęp 46 odrzwi, tj. 41,4 m. 

Osiągnięty rekordowy wynik był efektem następujących czynników: 
- olbrzymiego zaangażowania brygad przodkowych w wykonanie zadania; 
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- niezawodności maszyn i urządzeń wyposażenia mechanizacyjnego przodka; 
- bardzo dobrej organizacji robót- odstawa, transport, konserwacje i remonty itp.; 
- korzystnych warunków geologiczno-górniczych. 

Oddział GRP-1, będący autorem rekordowych wyników drążenia wyrobisk, uzyskuje również 
bardzo dobre wyniki w dłuższych okresach. Realizowaną przez oddział rozcinkę dla ściany 11/II w 
pokładzie 382, o planowanym wybiegu około 2600 m, wykonał w okresie niespełna roku. Zakres 
robót był tam następujący: 
- chodnik podścianowy: 2622 m, 
- chodnik nadścianowy (przy zrobach): 2606 m, 
- przecinka rozruchowa ściany: 303 m. 

Razem jest to 5530 m chodników w tym 5230 m o przekroju poprzecznym odrzwi wielkości 10 
i 300m o wielkości odrzwi 13. Średni postęp uzyskany przez oddział w okresie 11 miesięcy wy
niósł ponad 500 rn/miesiąc. 

Osiągane jako rekordowe wyniki drążenia wynoszące 8-9 odrzwi na zmianę przy rozstawie 
0,9 m, stawały się stopniowo pewnym wysokim, ale powtarzalnym standardem, możliwym do osiąg

nięcia również przez inne oddziały . 

Średnie wyniki osiągane przez inne oddziały robót przygotowawczych w długich okresach cza
su w latach 2004-2005 zestawiono tabeli l. 

T b l l Ś d . 'k' dd . l' a e a re me wym 1 o Zła OW ro bó t przygotowawczyc h w atac h 2004 2005 -
Miesięczny 

postęp drążenia 
Lp. Nazv. a wyrobiska Pokład Obudowa [m] Oddział 

maksymalny średni 

l. Chod. nadścianowy ściany 1/IV 358/2 
ŁPS/C V-36/10xl ,2 m 

596 454 GRP-2 
z kotwieniem górotworu 

2. Chod. podścianowy ściany 1/IV* 385/2 ŁPS/C V-36/l0x0,9 m 463 406 GRP-3 

3. Chod. podścianowy ściany 8/II 382 ŁPS/C V-36/9x0,75 m 505 444 GLR-2 

4. Chod. nadścianowy ściany 6/V 385/2 ŁPS/C V-36/9x0,9 m 550 464 GRP-4 

*Chodmk wypasazony w kombaJn KR-150 . 

Rekordowy postęp drążenia 814 rn/miesiąc osiągnięty w końcu 2005 roku przez oddział GRP-1 
jest nadal aktualny i nie jest zagrożony. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w obecnej te
chnologii drążenia nie będzie już poprawiony. Upowszechnił się natomiast średni wynik, i tak po
stęp drążenia rzędu 20 rnldobę uznaje się za realny i często przyjmowany przy planowaniu robót 
górniczych. 

5. WPŁ YW STOSOWANIA OBUDOWY KOTWIOWEJ 
I WYKŁADKI MECHANICZNEJ NA POSTĘP DRĄŻENIA 

Przez kilka lat (w okresie 1998-2003) rozwijane było w kopalni "Bogdanka" łączne stosowanie 
obudowy podporowej i kotwiowej, ze znacznym rozrzedzeniem odrzwi (nawet do 1,5 m) połączo
ne z kotwieniem górotworu pomiędzy odrzwiami . W latach 2000-2003 taka obudowa mieszana 
stanowiła połowę albo nawet więcej ogólnej ilości wykonanych wyrobisk. W okresie tym powstały 

260 



nowe rozwiązania mechanizujące proces wykonywania obudowy kotwiowej w przodku drążonego 
chodnika. Prace prowadzone były w dwóch alternatywnych kierunkach: 
- dodatkowe wyposażenie kombajnu AM-75 w urządzenie kotwiące, 
- samodzielne, samojezdne urządzenie kotwiące o wąskiej konstrukcji umożliwiające przejazd do 

przodka drążonego chodnika obok kombajnu chodnikowego AM-50. 
W ten sposób w roku 1999 powstał prototypowy samojezdny wóz kotwiący ,,Bogdanka" (SWKB), 

który do dziś z powodzeniem pracuje w kopalni. Efektem drugiego kierunkujest laweta kotwiąca na 
kombajn AM-75. W chwili obecnej kopalnia dysponuje dwoma egzemplarzami takiego urządzenia. 

Z uwagi na wprowadzenie do przodków drążonych wyrobisk korytarzowych wielkogabarytowych 
kombajnów AM-75, w chwili obecnej wóz kotwiący może pracować tylko w przodkach wyrobisk 
o dużych przekrojach jak np. przecinki rozruchowe ścian, czy w chodnikach o wielkości przekroju 
poprzecznego 12 Uaki wykonany został dla ściany strugowej), lub też wykonywać kotwienie poza 
przodkiem. 

Barierą rozwoju obudowy kotwiowo-podporowej, stał się niezadowalający postęp drążenia wy
robisk w tej obudowie. Zastosowanie obudowy kotwiowo-podporowej, zwłaszcza przy rozstawie 
odrzwi poniżej l ,O m, wiąże się ze spadkiem postępu drążenia . 

Przyczyną tego spadku jest szeregowe wykonywania podstawowych czynności cyklu technolo
gicznego, tj .: urabiania, zabudowy odrzwi i kotwienia. 

Dla zwiększenia postępów drążenia konieczne jest więc równoległe wykonywanie tych czynno
ści. Mogą to zapewnić w przyszłości kombajny nowej generacji. 

Wraz z wdrażaniem obudowy kotwiowo-podporowej w latach 2000-2001 wdrożona została 
w kopalni "Bogdanka", obecnie stosowana na skalę przemysłową, technologia drążenia wyrobisk 
korytarzowych w pokładzie z zastosowaniem wykładki mechanicznej wykonywanej z pojemników 
(worków) wypełnianych spoiwem cementowym szybkowiążącym. Wykładka ta miała początkowo 
na celu doprowadzenie do lepszej współpracy natychmiast podporowej obudowy kotwiowej z póź
no podporową obudową odrzwiową. Technologia ta w górnictwie polskim wcześniej nie była sto
sowana, a jej wdrożenie wymagało rozwiązania wielu problemów technicznych i organizacyjnych 
takich jak: 

opracowanie nowych pomp przystosowanych do przygotowania plastycznej mieszaniny suche
go spoiwa i wody oraz jej transport i zatłaczanie do worków. Zaprojektowane zostały w ten spo
sób pompy stosowane z powodzeniem od kilku lat pod ziemią. 

- opracowanie nowych pojemników (worków) układanych za odrzwiami obudowy chodnikowej 
do wypełniania spoiwem cementowym szybkowiążącym, ze specjalnym zaworem zwrotnym 
umożliwiającym napełnianie pojemników znajdujących się w stropie wyrobiska na wysokości 
4,5 m ze spągu (lub z kombajnu) za pomocą lancy. 

- wprowadzenie do stosowania siatek okładzinowych typu łańcuchowego. Powstały nowe rozwią
zania i wdrożone zostały do powszechnego stosowania siatki , w których druty podłużne łączone 
są w węzły poza odrzwiami i zabudowywane są wysięgnikowo zabezpieczając załogę w strefie 
czoła przodka przed odłamkami skalnymi. 
W okresie po 2000 roku wytworzył się krajowy rynek tych materiałów, na którym jest kilku 

producentów, konkurencja i rynkowe ceny. 
Technologia drążenia chodników z zastosowaniem wykładki mechanicznej przewidziana począt

kowo tylko dla obudowy mieszanej z czasem upowszechniła się w kopalni i jest stosowana w więk
szości wyrobisk wykonywanych w węglu (głównie w chodnikach przyścianowych). 

Wdrożenie przedmiotowej wykładki do powszechnego stosowania w kopalni ,,Bogdanka" umoż
liwiło osiągnięcie następujących korzyści : 

a) W sferze bezpieczeństwa pracy - zdecydowaną poprawę warunków BHP w przodkach drążo
nych wyrobisk, gdyż górnicy mogą pracować pod zabezpieczonym stropem i ociosem (siatka 
łańcuchowo-węzłowa zabudowywana jest wysięgnikowo) oraz podpartym stropem (rozparcie 
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worków) . W efekcie zmniejszyła się ilość wypadków (urazów) w przodkach chodnikowych od 
odłamków skalnych. 

b) W sferze utrzymania wyrobisk- nastąpiła poprawa warunków pracy obudowy poprzez: 
- szybkie podparcie stropu przez odrzwia obudowy (rozparcie worków), 
- równomierne obciążenie odrzwi przez górotwór, 
- zwiększenie powierzchni podparcia górotworu przez odrzwia. 

Dzięki takiej wykładce górnik uzyskał czynnik aktywnego oddziaływania na górotwór i obudowę . 
c) W sferze wydajności pracy- mimo pozornie zwiększonego nakładu pracy na zabudowę trudniej

szych w montażu siatek okładzinowych, zabudowę i wypełniania worków, zwiększył się w tym 
okresie postęp drążenia z średnio z 4 odrzwi na zmianę do 6-7, a na wet 8-9 na zmianę. 
Ogólnie można stwierdzić, że dzięki wdrożeniu wykładki mechanicznej z pojemników (worków) 

wypełnianych szybkowiążącym spoiwem cementowym, proces drążenia wyrobisk korytarzowych 
w kopalni podniósł się na nowy, wyższy poziom techniczny. 

Rys. 6. Widok chodnika przyścianowego z wykładką mechaniczną 

Rzeczywisty wpływ wykładki mechanicznej na postęp drążenia chodników w kopalni "Bog
danka" z całą wyrazistością ujawnił się w minionym roku 2008, kiedy to w pewnym momencie nie 
było można stosować dotychczasowych pojemników (tkanina nie spełniała wymagań w zakresie 
antyelektrastatyczności i trudnopalności), a nowych spełniających te wymagania jeszcze nie było. 
W styczniu 2008 roku, kiedy to nie stosowano wykładki mechanicznej postęp drążonych przodków 
spadł do poziomu około lO rn!dobę . Oddział GRP-1, który był autorem wcześniej opisanego rekor
dowego postępu drążenia814m na miesiąc w styczniu wykonywał średnio po 10,7 m na dobę . 

Obecnie, po przejściowych problemach roku 2008, wykładka mechaniczna z pojemników wy
pełnianych spoiwem szybkowiążącym w kopalni "Bogdanka" stosowanajest bez zakłóceń. 

6. KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH 

Osiągnięte w ostatnich latach postępy drążenia wyrobisk korytarzowych w warunkach geologicz
no-górniczych kopalni "Bogdanka" należy uznać za zadowalające i spełniające dzisiejsze bieżące 
potrzeby kopalni . 
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Czynnikiem sprzyjającym, który ułatwił kopalni "Bogdanka" osiągnięcie takiego stanu są łatwo 
urabialne skały (stropowe i spągowe, jak i węgiel), co sprawia, że czas urabiania jest stosunkowo 
krótki i jego udział w całym cyklu drążenia niewielki. W twardszych skałach, trudniej urabialnych 
wyniki te są nie do powtórzenia. 

W stosowanym systemie drążenia uzyskano bardzo wysoki stopień niezawodności maszyn 
i urządzeń, co przyczynia się do powtarzalności osiąganych wyników. Bardzo sporadyczne są awa
rie powodujące spadek postępu drążenia. 

W dłuższej perspektywie czasu, stan obecny może okazać się za mało wydajny. Nowe uwarun
kowania, które stoją przed wykonawstwem wyrobisk górniczych w kopalni "Bogdanka", to: 
- konieczność zwiększenia przekrojów poprzecznych wyrobisk - dla ściany strugowej już obec

nie drążony jest chodnik o wielkości przekroju 12 (szerokość 6,8 m); 
- zwiększenie wybiegów chodników - w polu VII i VIII pokładu 385/2 po zwiększeniu obszaru 

górniczego o pole Stefanów, długość drążonych chodników przyścianowych wynosić będzie oko
ło 5 km; 

- zwiększona ilość robót przygotowawczych przy wybieraniu pokładów cieńszych niż w chwili 
obecnej (dla strugów od 1,2 m grubości). 
Dlatego też konieczne jest pilne podjęcie prac nad nowym systemem mechanizacyjnym drąże

nia wyrobisk korytarzowych, gwarantującym postęp co najmniej 25-30 rnldobę , przy zwiększo

nym przekroju poprzecznym. Wchodzą tu w rachubę kombajny nowej generacji typu stosowanych 
egzemplarzy prototypowych systemu AWSA (w Niemczech), które umożliwiająjednoczesne ura
bianie kombajnem oraz stawianie obudowy. W systemach tych musi być uwzględniony udział obu
dowy kotwiowej. 

Prace nad takim kombajnem, możliwym do zastosowania w warunkach kopalni "Bogdanka" są 
już prowadzone. 
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Możliwości poprawy efektywności prowadzenia robót 
korytarzowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 

B. Jaskier, Z. Budziszewski, R . Dobrzyński 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

STRESZCZENIE: W artykule scharakteryzowano w skrócie Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 
z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach. Zwrócono uwagę na rolę 
wyrobisk korytarzowych w procesie produkcji. Przedstawiono podejmowane działania w kierunku 
poprawy efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych, co w związku z planami rozbudowy ko
palń JSW S.A. jest istotnym zagadnieniem w aspekcie optymalizacji wykonywania wyrobisk zarów
no w aspekcie ilościowym jak i finansowym. Zwrócono uwagę na udział firm zewnętrznych w ogól
nej ilości wykonywanych wyrobisk. Pokazano ponadto przykłady zastosowania nowych maszyn 
i urządzeń , które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa i efektywności wykonywania wyrobisk 
korytarzowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Jastrzębska Spółka Węglowa, wyrobisko korytarzowe, efektywność pro
wadzenia robót, kombajn chodnikowy 

WPROW ADZENIE 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powstała l kwietnia 1993 roku. Podstawowym przedmiotem 
działalności Spółki jest wydobycie i wzbogacanie węgla kamiennego oraz obrót węglem, kopalina
mi towarzyszącymi i innymi produktami w kraju i za granicą. Działalność górniczą Spółka prowa
dzi na terenach powiatów grodzkich Jastrzębie Zdrój, Żory, gmin Świerklany, Mszana, Godów, Su
szec, Pawłowice, Ornontowice i Gierałtowice, gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny a także miast 
Orzesze, Mikołów, Knurów. 

Aktualnie w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje 6 zakładów górniczych: 
- Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju, 
- Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" w Ornontowicach, 
- Kopalnia Węgla Kamiennego "Jas-Mos" w Jastrzębiu Zdroju, 
- Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" w Suszcu, 
- Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Pniówek" w Pawłowieach Śląskich, 
- Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" w Jastrzębiu Zdroju. 

Podstawowym produktem handlowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest węgiel kokso
wy typu 35 stanowiący surowiec do produkcji koksu metalurgicznego. 

Zgodnie z operatem ewidencyjnym zasobów na dzień 31.12.2007 roku łączne zasoby operatyw
ne węgla kamiennego w obszarach koncesyjnych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. kształ
tująsię na poziomie 512,46 mln ton. 
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W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. występują, często w sposób skojarzony, nie
mal wszystkie zagrożenia naturalne, stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla załóg i mienia 
zakładów. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: 

Zagrożenie metanowe - występuje we wszystkich kopalniach Spółki i jest najpoważniejszym 
zagrożeniem naturalnym w JSW S.A .. Pokłady węgla w kopalniach: "Jas-Mos", "Krupiński", ,,Pnió
wek" i ,Zofiówka" zaliczone są do IV kategorii zagrożenia metanowego, przy czym największe za
grożenie metanowe występuje w KWK ,,Pniówek". W KWK ,,Borynia" pokłady są zaliczone do III 
kategorii zagrożenia metanowego, natomiast KWK ,,Budryk" prowadzi eksploatację w warunkach 
występowania od I do IV stopnia zagrożenia metanowego. 

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost zagrożenia metanowego. W roku 2002 
metanowość bezwzględna kopalń JSW S.A. wyniosła 461,22 m3 CHJmin osiągając w 2008 roku 
poziom 733,22 m3 CH4/min. 

Zagrożenie tąpaniami- występuje w kopalniach ,,Jas-Mos" i "Zofiówka". Część pokładów za
liczonych jest do I stopnia zagrożenia tąpaniami, a rejony o szczególnej aktywności sejsmicznej do 
stopnia II i III (najwyższego). 

Ze względu na swą nieprzewidywalność ma ono szczególne znaczenie dla procesu produkcyj
nego, albowiem następstwem wstrząsów wysokoenergetycznych w rejonach eksploatacyjnych (skut
kiem których mogą być tąpnięcia), są wyłączenia z produkcji poszczególnych ścian na czas usu
nięcia skutków tych zdarzeń, opracowania i zastosowania odpowiedniej profilaktyki. 

W perspektywie należy liczyć się ze wzrostem tego zagrożenia . 

Zagrożenie wyrzutami metanu i skał- stwierdzone w KWK ,,Pniówek", KWK ,Zofiówka" i KWK 
"Krupiński", gdzie występują pokłady skłonne i zagrożone wyrzutami metanu i skał. W kopalniach 
tych na bieżąco określa się stan zagrożenia na podstawie cyklicznych pomiarów parametrów tego 
zagrożenia, natomiast roboty górnicze prowadzi się zgodnie z wcześniej ustalonymi rygorami or
ganizacyjno-technicznymi. 

W kopalniach JSW S.A., szczególnie w kopalniach prowadzących roboty w warunkach wystę
pującego zagrożenia wyrzutami metanu i skał przyjęto dwie linie obrony przed tym zagrożeniem . 

Pierwsza, polegająca między innymi na intensyfikacj i rozpoznania górotworu wierceniami wy
przedzającymi i badaniach stanu zagrożenia przed czołem przodka, oraz druga, polegająca na od
sunięciu zatrudnionej załogi od zagrożenia poprzez wprowadzenie stref szczególnego zagrożenia 
wyrzutami metanu i skał, a także, co szczególnie ważne, poprzez wdrażanie zdalnego sterowania 
kombajnami chodnikowymi. 

Zagrożenie temperaturowe- występuje we wszystkich kopalniach Spółki. Związane jest z dużą 
głębokością robót górniczych, wysoką temperaturą pierwotną górotworu oraz znaczną mocą zain
stalowanych maszyn. 

Na poziom tego zagrożenia wpływ ma przede wszystkim niekorzystny stopień geotermiczny 
związany z występującą w rejonie kopalń: ,,Borynia", ,,Jas-Mos", ,,Pniówek" i ,Zofiówka" anomalią 
geotermiczną, charakteryzującą się znacznie niższym stopniem geotermicznym (średnio od 27 mfOC 
do 30 rni0 C) aniżeli w pozostałych kopalniach ROW lub kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Wę
glowego, dla których średni stopień geotermiczny wynosi 33 m/0 C. Przykładowo w kopalni ,,Pnió
wek" temperatura pierwotna skał na poziomie 1000 przekracza nawet 45°C. 

W przyszłości należy s ię liczyć z dalszym pogarszaniem warunków klimatycznych na stanowi
skach pracy w wyniku schodzenia z eksploatacją na coraz niższe poziomy. 

Drążenie wyrobisk korytarzowych jest pierwszym etapem robót górniczych związanych z wy
dobyciem kopaliny ze złoża. Wyrobiska korytarzowe wykonywane są praktycznie przez cały okres 
istnienia kopalni. Konieczność prowadzenia wyrobisk z odpowiednim wyprzedzeniem determinuje 
poziom wydobycia. Dlatego też optymalizacja i stała poprawa efektywności prowadzenia robótko
rytarzowych jest istotnym zagadnieniem w procesie planowania i prowadzenia działalności górni
czej. Koszt drążenia wyrobisk stanowi znaczną pozycję w ogólnych kosztach produkcji, dlatego też 
racjonalnym jest wykonywanie wyrobisk w ilości gwarantującej zapewnienie ciągłości wydobycia 
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na planowanym poziomie. Nadmierne prowadzenie wyrobisk powoduje nieuzasadniony wzrost bie
żących kosztów produkcji, a ponadto wyrobiska wykonane z wyprzedzeniem, poddane wpływom 
górotworu mogą ulec deformacjom, co powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów 
związanych z ich regeneracją. 

W okresie istnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. od 1993 roku do grudnia roku 2008 ko
palnie wchodzące w jej skład wykonały 1260 km wyrobisk. W chwili utworzenia Spółki siedem ko
palń wykonywało łącznie w roku ponad 100 km wyrobisk, z czego zdecydowaną większość bo po
nad 85% własnymi brygadami. Firmy zewnętrze wykonywały głównie wyrobiska udostępniające, 
kamienne na istniejących bądź budowanych poziomach. Podjęte w drugiej połowie lat dziewięć

dziesiątych XX wieku działania restrukturyzacyjne spowodowały znaczne ograniczenie zakresu wy
konywanych wyrobisk korytarzowych osiągając minimum w roku 2003- nieco ponad 61 km. Spa
dek długości wykonywanych wyrobisk wynikał z likwidacji kopalni "Marcinek", ograniczenia wy
dobycia i połączenia kopalni "Moszczenica" z kopalnią ,,Jastrzębie", zwiększenia koncentracji wydo
bycia oraz bieżącej, doraźnej polityki maksymalnego ograniczenia kosztów. Wykonywane w tym cza
sie wyrobiska w niewystarczającym stopniu pozwalały udostępniać i przygotowywać nowe rejony 
wydobywcze. Ubytek wyrobisk spowodowany prowadzoną eksploatacją był większy od możliwo
ści ich drążenia wynikającej z potencjału własnych brygad przodkowych. Utrzymanie takiej ten
dencji spowodowałoby w niedalekiej przyszłości gwałtowne załamanie się zdolności wydobywczej 
kopalń JSW S.A. W celu utrzymania zdolności wydobywczych kopalnie zaczęły w większym stop
niu korzystać z usług firm wykonujących wyrobiska, już nie tylko kamienne, udostępniające ate 
również węglowe i węglowo-kamienne jako przygotowawcze dla ścian. Udział wyrobisk wykony
wanych przez te firmy systematycznie rósł osiągając w 2008 roku poziom 42% ogółu wykonanych 
w JSW S.A. wyrobisk. 

Poniższej przedstawiono zakres wykonanych robót korytarzowych w latach 1993-2008 z rozbi
ciem na wyrobiska wykonane przez brygady kopalniane i brygady firm zewnętrznych, oraz wskaź
nik natężenia robót chodnikowych w JSW S.A. w latach 1993-2008. 
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Rys. l. Zakres wykonanych w kopalniach JSW S.A. wyrobisk korytarzowych w latach 1993-2008 
Figure l. Range o f dog heading developed in JSW S.A. mines in 1993-2008 
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Rys. 2. Wskaźnik natężenia robót chodnikowych w latach 1993-2007 w kopalniach JSW S.A. 
Figurc 2. lndex o f drift mining in tensity in 1993-2007 in JSW S.A. mines 

Obserwowany w ostatnim okresie wzrost wskaźnika natężenia robót chodnikowych wynika 
z rozpoczęcia realizacji inwestycji związanych z poszerzeniem bazy zasobowej JSW S.A. 

KIERUNKI POPRA WY EFEKTYWNOŚCIPROWADZENIA ROBÓT KORYTARZOWYCH 

l. Flanowanie i projektowanie wyrobisk korytarzowych 

Poprawa efektywności prowadzenia robót chodnikowych powinna mieć miejsce w pierwszej kolej
ności na etapie ich planowania. Kopalnie JSW S.A., szczególnie jastrzębskie, prowadzą roboty gór
nicze w złożu zaliczonym, z uwagi na zaangażowanie tektoniczne, do bardzo trudnych i klasyfiko
wanych do III grupy zmienności. Do silnie zuskokowanych należą w szczególności obszary górni
cze kopalń "Borynia" i "Jas-Mos", zlokalizowane w rejonie oddziaływania "Nasunięcia Orłowskie
go" o zrzucie do 1000 m, gdzie głównym strefom uskokowym (południkowym), tj. Uskokowi Cen
tralnemu o zrzucie około 120m i Gagalowskiemu o zrzucie od 20 do 40 m towarzyszą liczne mniej
sze uskoki o charakterze równoleżnikowym i diagonalnym. 

Czynniki te powodują zwiększone ryzyko prowadzenia "nietrafionych" wyrobisk, które prze
znaczone jako przyścianowe , na skutek stwierdzonych w trakcie ich prowadzenia warunków mu
s i ały zostać wstrzymane. Część z tych wyrobisk nie ma wykorzystania i są likwidowane lub izolo
wane. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy podczas prowadzenia robót drążeniowych dla 
rozcinki ściany nie stwierdza się istotnych zaburzeń mogących rzutować na zdo l ność produkcyjną 
przygotowywanej ściany, a w trakcie jej eksploatacji napotyka s ię na przeszkody (wymycia pokła
du, uskoki, soczewki piaskowca) uniemożliwiające efektywne wydobycie. Oczywista strata finan
sowa związana z nakładami na wykonanie takich wyrobisk nie jest jedyną, którą ponoszą kopalnie. 
Brygady przodkowe, które wykonywały takie wyrobiska mogły zostać wykorzystane do drążenia 
innych wyrobisk, co w warunkach narastającego braku wykwalifikowanych brygad jest równie waż
ną okolicznością. 

Dokładna analiza warunków geologicznych z uwzględnieniem doświadczeń w trakcie prowa
dzonych wcześni ej robót powinna być podstawą do podjęcia decyzji o ich rozpoczęciu . Działanie 
takie nie spowoduje uniknięcia wykonywania "nietrafionych" chodników, ale pozwoli na ich ogra
niczenie. 
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Poniżej przedstawiono przykład ściany 6- Zl, Z2 pokład 510/2 łd w KWK ,,Jas-Mos", której 
eksploatacja została zatrzymana w wyniku stwierdzonych in situ warunków. 

W drążonych wyrobiskach przyścianowych stwierdzona miąższość pokładu wynosiła 1,3-2,4 m. 
Dla takich parametrów dobrane zostało usprzętowienie ściany . Ściana została uruchomiona w IV 
kwartale 2007 roku. W trakcie eksploatacji nastąpiło w ścianie erozyjne wymycie i ścienienie po
kładu, lokalnie do 0,3 m. Zasięg ścienienia pokładu był przedmiotem badań prowadzonych przez 
Laboratorium Sejsmologii i Sejsmiki Górniczej GIG. W wyniku analizy i interpretacji wyników ba
dań wyznaczono zasięg ścienienia i zaniku pokładu (rys. 3). Ze względu na twarde skały stropowe 
(piaskowiec o wytrzymałości na ściskanie Re do 100 MPa) oraz spągowe (iłowiec i mułowiec o Re 
do 67 MPa) i brak możl i wości ich urabiania za pomocą kombajnu, kopalnia zmuszona została do 
zaniechania eksploatacji całej parceli ściany . 
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Rys. 3. Wycinek mapy pokładu 510/2ld i 510/2 JSW S.A. KWK ,,Jas-Mos" ze ścianą 6 
Figure 3. Cut of straturn 510/2 łd and 510/2 chart JSW S.A. "Jas-Mos" mine longwall no 6 

Sytuacje, jak opisana powyżej zmuszają do poszukiwania coraz doskonalszych metod oceny 
i analizy warunków geologicznych pod kątem planowania i projektowania robót górniczych . 
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2. Organizacja pracy technologie i wyposażenie techniczne drążonych wyrobisk 

W trakcie prowadzenia robót korytarzowych poprawa efektywności może nastąpić na skutek dzia
łań organizacyjnych oraz techniczno-technologicznych. 

W sferze działań organizacyjnych istotnym wydaje się właściwy dobór załóg przodkowych 
w zależności od rodzaju wyrobiska i sposobu drążenia. W warunkach JSW S.A. kopalniane bryga
dy robót przygotowawczych w zdecydowanej większości wykonują wyrobiska kamienno-węglowe 
za pomocą kombajnów chodnikowych. Nabyte doświadczenie, zdobywane latami przez grupę współ
pracujących ze sobą ludzi, wpływa zdecydowanie pozytywnie na poziom jakości i bezpieczeństwo 
wykonywanych robót. Jednak zmiana warunków, np. konieczność drążenia wyrobiska za pomocą 
MW może powodować, że zdobyte doświadczenie jest niewystarczające, co może mieć negatywny 
skutek na osiągane wyniki. Biorąc pod uwagę planowaną rozbudowę kopalń i związaną tym konie
czność wykonywania znacznych ilości kamiennych wyrobisk korytarzowych, konieczność optyma
lizacji organizacji pracy i dobór brygad jest zjawiskiem kluczowym dla zachowania terminowości 
oraz wielkości nakładów przyjętych do realizacji zadań. Wykonywanie tych robót przez brygady 
kopalniane z opisanych wyżej powodów nie wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Skuteczniej jest 
zatrudniać brygady własne do robót, które gwarantują optymalne ich wykorzystanie. Roboty kamien
ne w warunkach JSW S.A. zlecane są w większości zewnętrznym podmiotom gospodarczym. Wy
stępujące na rynku firmy górnicze często posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu specjali
stycznych robót. Niejednokrotnie wywodzą się z byłych przedsiębiorstw robót górniczych i posia
dają wykwalifikowaną załogę oraz sprzęt do prowadzenia robót związanych z drążeniem wyrobisk 
kamiennych. Mając jednak na uwadze zakres planowanych robót, jak również potencjał firm zew
nętrznych, konieczne jest podjęcie działań w celu zorganizowania kopalnianych brygad przodko
wych specjalizujących się w drążeniu wyrobisk kamiennych oraz wyrobisk za pomocą MW. 
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Rys. 4. Liczba kombajnów chodnikowych w kopalniach JSW S.A. w Jatach 2002-2008 
Figure 4. Number o f heading machines in JSW S.A. mines in 2002-2008 

Dostosowanie techniczno-technologiczne prowadzonych robót do warunków ich prowadzenia 
jest kolejnym z działań mających wpływ na poprawę efektywności drążenia wyrobisk. Szczególnie 
istotnym jest właści wy dobór maszyn urabiających (kombajnów chodnikowych) w zależności od 
przewidywanych warunków i zakładanych gabarytów wyrobiska. Stosowane do procesu eksploata
cji coraz większe maszyny i urządzenia wymagają coraz większych przekrojów wyrobisk. Również 
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warunki górniczo-geologiczne takie ja temperatura pierwotna skał czy zagrożenie metanowe wy
magają doprowadzanie do rejonu robót dużych ilości powietrza, co również wymaga dużych gaba
rytów wyrobisk korytarzowych. Wykonywanie takich wyrobisk przy użyciu "standardowo" uży
wanych w kopalniach kombajnów chodnikowych typu AM 50 nastręcza wiele trudności związa
nych głównie z ograniczeniami, co do możliwości uzyskania zwiększonych przekrojów wyrobisk. 
W związku z powyższym rozszerza się bazę stosowanych w kopalniach JSW S.A. kombajnów chod
nikowych o kombajny dostosowane do drążenia wyrobisk o przekrojach odpowiadających odrzwiom 
ŁP 12. Aktualnie kopalnie wraz z firmami wykonującymi wyrobiska korytarzowe posiadają m.in. 
16 kombajnów AM-75 jeden kombajn AM-105 oraz dwa kombajny MR-340x. 

Pierwszy kombajn AM-75 został zastosowany w kopalniach JSW S.A. w 1997 roku, natomiast 
kombajn AM-105 w 2002 roku. Poniżej przedstawiono wykres ilości kombajnów chodnikowych 
w kopalniach JSW S.A. Wynika z niego stały wzrost coraz bardziej zaawansowanych technicznie 
kombajnów używanych do drążenia wyrobisk korytarzowych. 

Dotychczas zakładano, że najefektywniejszym sposobem wykonywania wyrobisk kamiennych 
jest drążenie za pomocą wysokowydajnych kombajnów chodnikowych zdolnych do urabiania skał 
o wytrzymałości powyżej 80 MPa. Jednak zastosowanie kombajnów chodnikowych, nawet przysto
sowanych konstrukcyjnie do drążenia w twardych skałach, jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, 
może okazać się w warunkach kopalń JSW S.A. nieefektywne. Wzrost głębokości prowadzenia ro
bót i postępujące w ślad za tym pogarszanie się warunków geologicznych wraz z ograniczeniami 
wynikającymi ze stosowanej profilaktyki przeciw zagrożeniom naturalnym, a przede wszystkim prze
ciw zagrożeniu metanowemu i wyrzutami metanu i skał powodują, że uzyskiwane postępy przy drą
żeniu wyrobisk kamiennych za pomocą kombajnów chodnikowych nie opowiadają często oczeki
waniom. 

W warunkach KWK "Zofiówka", ze względu na zbyt twarde i zwięzłe skały, w których były 
wykonywane wyrobiska udostępniające (upadowa F-2 do poziomu 1080 oraz wytyczna taśmowa 
do poziomu 1110) zdecydowano się wycofać kombajny typu AM-75 z powodu niskich postępów. 
Drążenie pierwszego z tych wyrobisk kontynuowane jest za pomocą MW, natomiast w drugim wy
robisku zastosowany zostanie kombajn typu AM-105 . 

Przykłady te wskazują, że w szczególne warunki wymuszają sięganie po jedną z najstarszych 
metod drążenia tj. drążenia za pomocą MW. 

Drążenie wyrobisk przy użyciu MW bez mechanizacji robót w przodku nie pozwala na osiąga
nie zadawalających postępów, co wydłuża proces inwestycyjny. Dla poprawy efektywności drąże
nia takich przodków koniecznym jest zastosowanie urządzeń przodkowych dostosowanych do prze
kroju wyrobisk i przewidywanych warunków. 

Perspektywa budowy nowych poziomów oraz udostępniania nowych złóż w celu zapewnienia 
wieloletniej działalności górniczej JSW S.A. sprawia, iż roboty korytarzowe kamienne nabierają 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. coraz większego znaczenia. Dla realizacji planowanych za
dań Spółka zamierza stosować różne technologie pozwalające na efektywne prowadzenie robót. 

Ze względu na brak doświadczonej kadry, roboty związane z drążeniem kamiennych wyrobisk 
udostępniających zlecane są firmom zewnętrznym. 

Coraz wyższe wymagania stawiane zewnętrznym podmiotom gospodarczym zaowocowały sta
bilizacją na rynku tych firm i wyłonieniem liderów, zdolnych sarnodzielnie lub we współpracy 
z innymi firmami do realizacji bardzo poważnych kontraktów. Podmioty te są w stanie zapewnić 
własny park maszynowy, adekwatny do zakresu umowy i przewidywanych warunków górniczo-geo
logicznych. 

Jako przykład warto podać kontrakt na drążenie wyrobiska udostępniającego złoże "Bzie-Dębi
na l-Zachód". Przewiduje on wykonanie od strony poziomu 900 kopalni ,Zofiówka" do projekto
wanego poziomu 1110 w polu "Bzie-Dębina l-Zachód" wyrobiska długości prawie 2000 m drążo
nego za pomocą robót strzałowych z wykorzystaniem własnego "kompleksu zmechanizowanego", 
w skład którego wchodzi wóz wiertniczy, ładowarka i wieloczynnościowa platforma robocza. To 
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właśnie na tym wyrobisku w we wrześniu 2007 roku pierwszy raz w krajowym górnictwie węgla 
kamiennego zastosowano wieloczynnościową platformę roboczą typu AMG-2700. 

l 
l 
l 

Zastosowanie powyższego urządzenia umożliwia : 
Wyeliminowanie pracy pracowników transportujących elementy obudowy ostatecznej od stacji 
rozładowczej do czoła przodka, albowiem materiał ten jest ładowany bezpośrednio na wycofa
ny pomost roboczy i nim przewożony w rejon zabudowy. 
Wyeliminowanie konieczności montażu tradycyjnej obudowy tymczasowej wykonywanej ręcz
nie z tradycyjnego pomostu roboczego. Obudowę tymczasową w tym przypadku stanowią łuki 
stropnicowe, zawieszone na wysięgniku, skręcone wcześniej i zastabilizowane rozporami na po
moście roboczym platformy pod osłoniętym stropem. 
Zabezpieczenie czoła przodka poprzez zastosowanie wysuwanej osłony dociskanej siłownikiem 
do ociosu. W przypadku zwiększonego ciśnienia ociosu na osłonę fakt ten obserwowany jest na 
manometrze zabudowanym na stanowisku operatora, co pozwala na niezwłoczne wycofanie za
łogi ze strefy zagrożenia. 
Wybieranie urobku z przodka (przy użyciu ładowarki) a następnie wiercenie dolnych otworów 
strzałowych (za pomocą wozu wiertniczego) przy równocześnie obecnym w przodku podnie
sionym pomoście roboczym platformy, z którego wykonywana jest w tym czasie wykładka me
chaniczna. 

Rys. 5. "Kompleks zmechanizowany" w przodku drążonym za pomocą MW 
Figure 5. "Mechanized complex" in face driven with explosive 

Analiza efektywności stosowania "zmechanizowanych kompleksów" w przodkach drążonych za 
pomocą materiałów wybuchowych oraz analiza wpływu tych "kompleksów" na stan bezpieczeństwa 
prowadzenia robót, w najbliższym okresie powinna dać odpowiedź, co do możliwości ich szersze
go zastosowania w warunkach kopalń JSW S.A. Z doświadczeń ponad rocznego okresu działania 

tego zestawu w przodku drążonej wytycznej równoległej można stwierdzić, że możliwe jest uzy
skanie postępu miesięcznego w granicach 70 mb. 

W przodkach kamiennych o mniejszych przekrojach zastosowanie "kompleksu zmechanizowa
nego" ze względu na gabaryty wyrobisk jest utrudnione. W takich przypadkach JSW S.A. planuje 
zastosować urządzenie ładująco-wiercące, które w zależności od potrzeb może być stosowane jako 
wiertarka lub ładowarka. 

Przykładem takiego rozwiązania jest urządzenie ładująco-wiercące K 312 LS firmy Deilmann
Haniel Mining Systems. Podstawę urządzenia stanowi ładowarka K 312 LS z czerpakiem o pojem
ności 1,2 m3

. Za pomocą hydraulicznie sterowanego szybkozłącza w krótkim czasie można ją prze
budować w urządzenie wiertnicze. Służy do tego przednia część ramienia wiertniczego BTL. Za po
mocą konsoli mocującej oraz szybkozłącza ramię mocowane jest do ładowarki, z której zdemonto-
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w ano uprzednio czerpak. Rozwiązanie takie powoduje, że w rejonie przodka zlokalizowana jest jed
na maszyna i element wymienny, a nie dwie - ładowarka i urządzenie wiertnicze. Mniejszy jest 
również nakład robocizny na transport i zabudowę sprzętu w rejonie przodka oraz koszty zakupu 
wyposażenia przodka. Zastosowanie ww. urządzeń będzie nowością w warunkach JSW S.A. dlate
go z oceną techniczną i ekonomiczną zastosowania takiego rozwiązania należy jeszcze poczekać, 
co nie wyklucza zasadności prób jego zastosowania. 

Rys. 6. Urządzenie ładująco-wiercąceK 312 LS 
Figure 6. Loading-drilling device K 312 LS 

Rys. 7. K 312 LS w układzie do wiercenia 
Figure 7. K 312 LS set to drill 

273 



3. Bezpieczeństwo drążenia wyrobisk w aspekcie zagrożeń naturalnych 

Poprawa efektywności prowadzenia robót obejmuje również wszelkie działania mające na celu po
prawę bezpieczeństwa ich wykonywania. Poziom zagrożeń naturalnych ma wpływ, a czasami wręcz 
determinuje sposób drążenia wyrobisk. W warunkach kopalń jastrzębskich dominujące jest zagro
żenie metanowe, a dbałość o bezpieczne prowadzenie robót w warunkach występowania tego zagro
żenia jest priorytetem w działaniach JSW S.A. Konsekwentnie poszukuje się rozwiązań zapewnia
jących z jednej strony bezpieczeństwo załóg, a z drugiej ekonomiczną efektywność procesów tech
nologicznych. Przykładem takiego rozwiązania może być system wodno-powietrznego zraszania 
zewnętrznego zastosowany po raz pierwszy w Polsce w kombajnie chodnikowym typu AM-75. Po
lega on na dostarczeniu pod ciśnieniem wody i sprężonego powietrza do dwukomorowego kolekto
ra. W kolektorze umieszczonych jest 19 par dysz: 19 dysz powietrznych o średnicy 5,0 mm i 19 
dysz wodnych o średnicy 1,0 mm. Powstała w wyniku mieszania mediów mgła powietrzno-wodna 
skutecznie gasi powstające iskry mogące stanowić źródło zapłonu metanu. Podczas pracy maszyny 
stwierdzono ponadto znaczne ograniczenie zapylenia w stosunku do zapylenia występującego przy 
zraszaniu tradycyjnym. Przed wprowadzeniem powyższego rozwiązania do ruchu wykonano próby 
gaszenia zapalonego metanu przy pomocy systemu zewnętrznego zraszania wodno-powietrznego sty
mulując ekstremalne warunki pracy maszyny. Próby potwierdziły skuteczność tego systemu i jest 
on wykorzystywany w kombajnach chodnikowych typu AM-75. 

Rys. 8. Mgła powietrzno-wodna wytwarzana przez dwukornorowy kolektor 
Figure 8. Air-water fog rnade by bi-charnber collector 

W kopalniach: ,,Pniówek", "Zofiówka" i "Krupiński" występują pokłady skłonne i zagrożone 
wyrzutami metanu i skał. Ze względu na skomplikowaną naturę wyrzutów skalno-gazowych nie 
opracowano dotychczas skutecznych, zobiektywizowanych metod przewidywania występowania 
tych zjawisk. Z tego też powodu odsunięcie załóg zatrudnionych przy drążeniu wyrobisk od czoła 
przodka, a więc od miejsca najbardziej zagrożonego wyrzutem, jest najskuteczniejszym sposobem 
ochrony ludzi przed jego skutkami. 

Po wyrzucie metanu i skał oraz wypadku zbiorowym, zaistniałym 22 listopada 2005 roku w ko
palni "Zofiówka", w JSW S.A. rozpoczęto intensywne prace nad wdrożeniem rozwiązań pozwala
jących na zastosowanie zdalnego sterowania kombajnami chodnikowymi . W efekcie w kopalni 
"Zofiówka", został uruchomiony, po raz pierwszy w polskim górnictwie kombajnAM 75Ex z sys
temem zdalnego sterowania. 
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Rys. 9. Stanowisko sterowania kombajnem 
Figure 9. Heading machine eontroi stand 

System sterowania zastosowany w kombajnie składa się z dostosowanego do wymogów ATEX 
wyposażenia sprzętowego i oprogramowania. Bazuje na doświadczeniach z istniejącymi systema
mi TSM w branży budowy tuneli i eksploatacji podziemnej. Wszystkie części składowe systemu 
spełniają wymagania ATEX. 

Podstawowymi elementami systemu sterowania są: zdalny układ sterowania Hetronic, system 
wizualizacji profilu urabiania, instalacja wizyjna- układ czterech kamer przemysłowych rejestru
jących stan strefy obszaru urabiania oraz otoczenie, moduł ogranicznika zasięgu . 
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Rys. 10. Ekran wizualizacji 
Figure 10. Visua\ization screen 

21:03 
Mtr~ • ...-..Jw..l -11 : 
Ą,..,~.o~llt:oal ' 

A 169 
V 39 

11 

o l 
: taatł1i t11,4 ftńłk l. l r:ll') 

. . 010 
. K., ............ .... «u.""-11:. (1 ..... 1 

Q , 

Głównym zespołem urządzenia do wizualizacji profilu jest sterownik programowalny (SPS) za
budowany w ognioszczelnej obudowie. Sterownik ten przejmuje ocenę sygnałów, koniecznych do 
rozpoznania pozycji urabiania .. Obsługa urządzenia do wizualizacji profilu odbywa się za pomocą 
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przycisków na zespole obsługowym klawiatury. Jako dalszy interfejs stosowany jest komputer PC 
z wyświetlaczem graficznym. Na wyświetlaczu przedstawione są profile zadane do urabiania, już 
urobione powierzchnie czoła przodka, dane położenia głowicy urabiania oraz meldunki. Zadaniem 
wizualizacji profilujest wskazanie pozycji wysięgnika organu urabiania a przy osiągnięciu konturu 
zadanego profilu zmiana koloru, w jakim przedstawiona jest głowica urabiająca . Uwzględniane są 

przy tym parametry nastawialne, takie jak: przestawienie maszyny, podcięcie i nadcięcie. 

Moduł ogranicznika zasięgu zabudowany na stanowisku sterowania oraz na kombajnie nie po
zwala na uruchomienie organu urabiającego w przypadku opuszczenia dopuszczalnego zakresu na
dawania (odstęp mniejszy niż 20m). Gdy dochodzi do takiej sytuacji w przypadku pracy maszyny 
-kombajn zostaje wyłączony. Podczas zdalnego sterowania kombajnem, stanowisko sterowania zlo
kalizowane może być w odległości 60-80 m od kombajnu. Dla przeprowadzenia czynności techno
logicznych oraz napraw, przeglądów i rewizji istnieje możliwość sterowania kombajnem w jego bez
pośrednim sąsiedztwie . 

Kombajn AM-75Ex z systemem zdalnego stosowania został użyty do drążenia chodnika pod
ścianowego D-6 pokład 409/4 w rejonie, w którym miał miejsce uprzednio wyrzut metanu i skał. 

. ·~ ·~.~~;,~r ~; .' .. : 
.... ~ .. \ 

Rys. II. Mapa pokładu 409/4 JSW S.A. KWK "Zofiówka" 
z rejonem robót, gdzie wykorzystany był kombajn AM-75 Ex 
Figure 11. Chart o f straturn 409/4 JSW S .A. "Zofiówka" min e 
with working area of heading machinc AM-75 Ex 
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PODSUMOW ANIE 

Drążenie wyrobisk korytarzowych jest nieodzowne dla prowadzenia eksploatacji złoża. Z tego po
wodu optymalizacja i stała poprawa efektywności prowadzenia robót jest istotnym zagadnieniem 
w procesie planowania i prowadzenia działalności w JSW S.A. Zapewnienie właściwego poziomu 
wykonanych robót korytarzowych warunkuje utrzymanie zakładanego poziomu produkcji. 

Poprawa efektywności prowadzenia robót w pierwszej kolejności następuje na etapie ich plano
wania. Dokłada analiza warunków geologicznych z uwzględnieniem doświadczeń uzyskanych w trak
cie prowadzonych wcześniej robót stanowi podstawę podjęcia decyzji o możliwości i kształcie pla
nowanych robót korytarzowych. W związku z powyższym poszukuje się coraz doskonalszych me-
tod oceny i analizy warunków geologicznych. · 

W aspekcie organizacyjnym poprawy efektywności istotny jest właściwy dobór załóg przodko
wych w zależności od rodzaj u i sposobu drążenia wyrobiska. W warunkach JSW S.A. brygady ko
palnianie wykorzystywane są do drążenia wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych w przewa
żającej części wykonywanych za pomocą kombajnów chodnikowych, natomiast drążenie wyrobisk 
kamiennych zlecane jest firmom zewnętrznym. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność prowadzenia robót jest właściwy dobór ma
szyn i urządzeń przodkowych w zależności od przewidywanych warunków drążenia i zakładanych 
gabarytów wyrobiska. Zwiększone gabaryty wyrobisk korytarzowych wymagaj ą zastosowania do 
drążenia większych kombajnów chodnikowych. W przypadkach występowania twardych, zwięzłych 
skał efektywniejszym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie "kompleksów zmechanizowa
nych", a przy mniejszych gabarytach wyrobiska wielofunkcyjnych maszyn przodkowych. 

JSW S.A. podejmuje również działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa drążenia wyrobisk. 
Zastosowanie przytoczonych w artykule rozwiązań (zraszanie wodno powietrzne, system zdalnego 
sterowania kombajnem chodnikowym) pozwala skuteczniej wykorzystywać maszyny przodkowe co 
również wpływa na poprawę efektywności prowadzenia wyrobisk korytarzowych. 

JSW S.A. ma pełną świadomość, że przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpują wszyst
kich możliwośc i poprawy efektywności prowadzenia robót chodnikowych. Z tego też powodu za
mierza prowadzić stałe działania w tym kierunku, wykorzystując postęp techniczny, nowe techno
logie oraz podejmując niezbędne działania organizacyjne. 
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Opportunity for Improvement of Dog Heading 
Drifting Efficiency in JSW S.A. 

Jastrzebska Spółka Węglowa S.A. is shortly characterized. Article gives consideration to natura! ha
zards occurring in mines. Attention is focused on dog heading drift as part of mining process. Arti-
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cle presents action in order to improvement of dog heading drifting efficiency. It is essential matter 
in connection with project of JSW mines' expansion, in aspect of excavation performance optimi
zation both in quantitative and financial aspect. Attention is foc used on subcontractors share in to
tal number of excavation development. Moreover, examples of recent machines and installations ap
plication, that have impact on improvement of safety and dog heading drifting efficiency, was shown. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Nowe rozwiązania mechaniczne dla technologii drążenia 
wyrobisk przygotowawczych z użyciem 
materiałów wybuchowych 

A. Kozieł, E. Pieczora, D. Prostański 
CMGKOMAG 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono propozycję wyposażenia przodku chodnikowego drążo
nego z użyciem materiałów wybuchowych w oparciu o maszyny zaprojektowane w CMG KOMAG. 

Głównymi elementami wyposażenia są: wóz wiertniczy MWW-1 oraz ładowarka bocznie wy
sypująca wyposażona w podest roboczy oraz podnośnik stropnic. W artykule omówiono budowę, 
działanie i przeznaczenie tych urządzeń. 

l. WPROW ADZENIE 

Drążenie wyrobisk korytarzowych związanych z technologią robót udostępniających oraz przygo
towawczych jest zagadnieniem złożonym, ze względu na ograniczenia natury geologiczno-górni
czej, jak i technicznej. Należy zauważyć, że prowadzone prace w tych wyrobiskach zaliczane są do 
jednych z najbardziej pracochłonnych i czasochłonnych. 

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na technikę drążen ia wyrobisk korytarzowych są [l]: 
- warunki naturalne, w tym wytrzymałość skał na ściskanie, 
- przekrój wyrobisk i zastosowana obudowa, 
- sposób jego wykorzystania w przyszłośc i , 

- czas wykonania wyrobiska, 
- koszty drążenia wyrobiska. 

Do 2020 roku przewiduje się drążenie około 500 km wyrobisk korytarzowych rocznie (obecnie 
ok. 400 km rocznie). Zakładając konieczność wykonania dodatkowych wyrobisk udostępniających 
dla przygotowania do eksploatacji nowych pokładów, można założyć, że łączna długość wykony
wanych wyrobisk będzie wynosiła ok. 650 do 700 km rocznie [2], [15]. 

Wyrobiska te można podzielić na trzy grupy: 
kamienne (udostępniające) , 

- kamienno-węglowe (udostępniające, przygotowawcze), 
- węglowe (przygotowawcze) . 

Przekrój wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych wynosi obecnie od 14 do 24 m2
, a wę

glowych od 12 do 18 m2
. Średnie tempo przyrostu wyrobi~k wynosi od 2 do 2,5 m2 na 10 lat [3] . 

Zwiększająca się głębokość eksploatacji o około 10 m/rok oraz pogarszające się warunki górniczo
geologiczne, w tym wzrost wytrzymałości skał na ściskanie może przyczynić się do zwiększenia 
stosowania technologii z użyciem materiałów wybuchowych. Dotyczyć to będzie przede wszyst
kim chodników kamiennych, gdzie zużycie noży urabiających w procesie skrawania kombajnami 
chodnikowymi zmniejsza wydajność procesu drążenia. 
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Innymi ubocznymi efektami zużycia ściernych noży jest wzrost energochłonności urabiania, 
zwiększenie zapylenia oraz podniesienie temperatury noża i bruzdy skały stwarzającej możliwość 
zapalenia i wybuchu metanu oraz pyłu węglowego. 

Alternatywną technologią w związku z powyższym jest konwencjonalna technologia drążenia 
wyrobisk, z użyciem materiałów wybuchowych (MW). 

Na technologię tą składają się następujące czynności: 
- wiercenie otworów strzałowych, 
- ładowanie materiałów wybuchowych, 
- strzelanie (urabianie), 

zabezpieczenie stropu (tymczasowe), 
- ładowanie i odstawa urobku, 
- obudowa wyrobiska. 

2. OBECNY STAN TECHNOLOGII DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH 
MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI 

W górnictwie światowym do drążenia wyrobisk w skalach zwięzłych i bardzo zwięzłych, o wytrzy
małości na ściskanie wynoszącej powyżej 120 MPa stosowane są kompleksy chodnikowe, w skład 
których wchodzą: wóz wiertniczy, ładowarka bocznie wysypująca, przenośnik zgrzebłowy, prze
nośnik taśmowy, kolejka podwieszana do transportu materiałów oraz urządzenia wentylacji i kli
matyzacji [5], [6]. 

W większości wyrobisk stosowane są wozy wiertnicze o napędzie elektrohydraulicznym, na pod
woziu gąsienicowym, z jednym lub dwoma manipulatorami . Otwory wiertnicze wykonywane, są hy
draulicznymi wiertarkami udarowo-obrotowymi, umocowanymi na wysięgniku wozu wiertniczego. 

Manipulatory pozwalają na wykonanie z jednego położenia wiertniczego, otworów o zadanej 
konfiguracji, przy wydajności dochodzącej do 70 otworów na godzinę. Prędkość wiercenia wynosi, 
w zależności od własności mechanicznych skał, od 1,7 do 2,8 m/min, przy czym wydajność wier
cenia w dużym stopniu uzależnionajest od doświadczenia operatora. 

Przeprowadzona przez autorów analiza technologii drążenia wyrobisk wykazała, że w wybranej 
grupie 20 polskich kopalń węgla kamiennego w latach 2006-2007 drążonych było 113 wyrobisk 
korytarzowych, w tym 22 węglowych, 13 kamiennych i 78 kamienno-węglowych. Technologia kon
wencjonalna, z zastosowaniem do urabiania materiałów wybuchowych stosowana była w 19 wyro
biskach kamiennych i kamienno-węglowych (16,8%). 

Według danych z października 2008 roku na ogólną liczbę 161 wyrobisk korytarzowych, 37 drą
żonych było technologią z użyciem materiałów wybuchowych, co stanowi 23%. Widać zatem, że 
technologia ma coraz większe zastosowanie. 

W polskim górnictwie węgla kamiennego mechanizacja procesu urabiania z użyciem materia
łów wybuchowych ogranicza się przede wszystkim do stosowania wiertarek udarowych pneumaty
cznych typu WUP, z wykorzystaniem podpórek, ładowarek bocznie sypiących typu ŁBS, przeno
śników zgrzebłowych typu SKAT oraz przenośników taśmowych typu PTG lub Gwarek. 

Średni postęp drążenia jest niski i wynosi ok. 2 m/ dobę, co jest spowodowane między innymi 
niską efektywnością ładowania urobku, wykonywaną w 83 procentach ręcznie [3) oraz niską wy
dajnością wiercenia. 

3. KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM URABIANIA MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI 

Rozwój technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem materiałów wybuchowych 
związany jest z wprowadzaniem kompleksów chodnikowych, dostosowanych do warunków pol-
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skich kopalń. W skład kompleksu chodnikowego wchodzą wozy wiertnicze, w tym z dwoma ma
nipulatorami. Pozwala to na szybkie wykonywanie, z jednego ustawienia maszyny, otworów strza
łowych. 

Przewidywany, w najbliższej przyszłości, do zastosowania mikroprocesorowy układ kontroli 
i sterowania manipulatorami pozwoli na dokładne pozycjonowanie wiertarek przy wierceniu otwo
rów, a tym samym na uzyskanie dokładniejszego profilu wyrobiska i poprawę jakości jego zabu
dowy [7], [8], [9] . 

Zastosowanie systemów kontrolnych pozwoli dodatkowo na optymalny dobór parametrów wier
cenia, pod kątem siły docisku narzędzia wiertniczego i częstotliwości udarów w zależności od wła
ściwości mechanicznych skał. Pozwoli to na skrócenie czasu wiercenia, a tym samym energochłon
ności tego procesu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa załogi w przodku opracowany zostanie 
układ zdalnego sterowania pracą maszyny, pozwalający na sterowanie z bezpiecznej strefy, poza 
przodkiem. 

Są również stosowane i opracowywane samojezdne platformy robocze do transportu i montażu 
obudowy chodnikowej [4], które pozwalają na przyspieszenie procesu zabudowy wyrobiska chodni
kowego, a ponadto ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w przodku [5] . 

Przewiduje się również zastosowanie klimatyzowanych kabin operatorów ładowarek o wzmoc
nionej konstrukcji chroniących operatorów maszyny przed uderzeniem obrywanych skał . 

W zakresie mechanizacji przewiduje się również wprowadzenie technologii kotwienia, równo
legle z procesem wiercenia i drążenia wyrobisk o kształcie łukowym i prostokątnym. 

Wymagać to będzie automatyzacji procesu kotwienia, z monitorowaniem jego parametrów oraz 
doskonalenia spoiw, ładunków klejowych i cementowych stosowanych do mocowania kotwi w ot
worach. [2] 

4. ROZWIĄZANIA MECHANIZACYJNE CMG KOMAG DO URABIANIA 
WYROBISK KORYTARZOWYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

W CMG KOMAG opracowano szereg maszyn i urządzeń na potrzeby mechanizacji drążenia wy
robisk korytarzowych z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Liczba przodków chodnikowych 
z zastosowaniem materiałów wybuchowych, w latach 60. do 80. ubiegłego wieku, spowodowała 
dynamiczny rozwój różnych konstrukcji ładowarek i wozów wiertniczych. Opracowano m.in. łado
warki zgarniakowe, zasięrzutne i bocznie wysypujące oraz wozy wiertnicze z jedną lub dwiema 
wiertarkami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. Maszyny te były powszechnie stosowane w róż
nych układach mechanizacyjnych. W latach 90. nastąpił rozwój kombajnów chodnikowych i spadło 
całkowicie zapotrzebowanie na wozy wiertnicze oraz ładowarki. Drążenie przodków z użyciem MW 
realizowano jedynie za pomocą ręcznych wiertarek, a proces ładowania, w przeważającej liczbie 
przodków odbywał się ręcznie. 

Z początkiem obecnego wieku wzrosło zainteresowanie kopalń i przedsiębiorstw górniczych 
mechanizacją przodków drążonych z wykorzystaniem MW. W pierwszej kolejności przodki zosta
ły wyposażane w ładowarki bocznie wysypujące, a w dalszej, w wozy wiertnicze. 

4.1. Ładowarka bocznie wysypująca 

Odpowiadając na zainteresowanie przedsiębiorstw górniczych, w CMG KOMAG, podjęto działa
nia nad opracowaniem i wdrożeniem maszyn do drążenia chodników z użyciem MW. Jedną z nich 
jest ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EHILS-A (rys. l) [16], której prototyp został opra
cowany w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a produkcja seryjna została rozpoczęta po roku 2000. 
Ładowarka ta, doskonalona w kolejnych etapach wdrożeń, stanowi konstrukcję wypróbowaną i speł
niającą w pełni wymagana użytkowników [10]. Ładowarkajest przeznaczona do ładowania urobku 
zarówno do wozów jak i na przenośniki . W zależności od potrzeb. wyładowywanie urobku z czer
paka może odbywać się na lewą lub prawą stronę ładowark i. 
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Rys. l. Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200 EH/LS-A z wysięgnikiem teleskopowym 
Figure l. ŁBT-1200 EH/LS-A side discharge loader with a telescopic boom 

Elektrohydrauliczny napęd ładowarki zapewnia bardzo dobre parametry ruchowe, tj. siłę wbija
nia czerpaka w zwał urobku, prędkość jazdy i krótki czas operowania czerpakiem. 

Wysuwny teleskopowo i wychylny na boki wysięgnik umożliwia ładowanie z przodku o szero
kości 4400 mm bez konieczności manewrowania podwoziem, co zapobiega niszczeniu spągu. 

Hydrauliczny układ ładowarki pracuje w systemie energooszczędnym "load-sensing", regulując 
wydatek mocy, w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Układ ten, oprócz oszczędności ener
gii zapewnia również zwiększenie żywotności poszczególnych elementów wyposażenia hydrauli
cznego. 

Teleskopowy wysięgnik umożliwiający wysuw czerpaka o 900 mm pozwala na załadunek do 
czerpaka materiału skalnego bez konieczności przemieszczania podwozia. Cecha ta ma ogromny 
wpływ na komfort pracy operatora, chroniąc go przed wstrząsami i uderzeniami powodowanymi 
wbijaniem czerpaka w zwał urobku w ładowarkach ze sztywnym wysięgnikiem. Chroni to również 
przed chorobami zawodowymi m.in. układu kostnego. Teleskopowy wysięgnik pozwala również 
na kontrolowanie całego cyklu ładowania skał do czerpaka, umożliwiając przerwanie go w dowol
nej chwili. 

Hydrauliczny napęd podwozia z samoczynnie włączanymi hamulcami zapewnia możliwość pra
cy ładowarki na nachyleniach do ±20°. 

Ładowarka ŁBT-1200EHILS-A jest wyposażona w ognioszczelną skrzynię aparatury elektry
cznej, a jej wyposażenie elektryczne jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach o stopniu nie
bezpieczeństwa "a", "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz posiada 
certyfikat zgodności w zakresie dyrektyw: maszynowej i ATEX. 

Ładowarka ŁBT-1200EHILS-A może być dodatkowo wyposażona w jedną z dwóch konstruk
cji ochronnych (rys. 2) chroniących operatora przed przypadkowo spadającymi skałami stropowy
mi. Wytrzymałość konstrukcji ochronnych została zweryfikowana za pomocą numerycznych metod 
obliczeniowych. Jedna z konstrukcji została poddana badaniom stanowiskowym niszczącym, zgod
nie z normami: PN-EN 13627:2002, PN-ISO 3164:1998, PN-G-50000:2002, PN-G-50033:1996 
[11], [12], [13], [14]. Badania stanowiskowe niszczące potwierdziły wyniki obliczeń numerycznych. 
Obie konstrukcje ochronne są w stanie pochłonąć energię 11 600 J nie powodując naruszenia prze
strzeni ochronnej operatora (DL V). 



a) b) 

Rys. 2. Konstrukcja ochronna operatora ładowarki ŁBT-1200EH/LS-A: 
a) osłona operatora, b) kabina operatora 
Figure 2. Protective structure for the operator o f ŁBT-1200EH/LS-A Joader: 
a) operator's shield, b) operator' s cabin 

Podstawowe dane techniczne ładowarki są następujące: 
- pojemność czerpaka: 1,2 m3

, 

- prędkość jazdy: 0-1 m/s, 
- naciskjednostkowy na podłoże: 0,11 MPa, 
- maksymalne podłużne nachylenie podłoża: ±20°, 

maksymalne poprzeczne nachylenie wyrobiska: ±8°, 
- szerokość gąsienicy: 300 mm, 
- masa ładowarki: 14 500 kg. 

Parametry układu hydraulicznego: 
- pompa wieJotłoczkowa o wydajności (pompa główna+ pomocnicza): 181 + 53,4 dm3/min, 
- silnik z napędem hydrostatycznym, 
- ciśnienie robocze: 19 MPa, 
- moc silnika elektrycznego: 55 kW, 
- pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 400 dm3

. 

Wymiary gabarytowe ładowarki: 
długość: 6580 mm, 

- szerokość: 1600 mm, 
- wysokość: 1680 mm, 
- wychylenie wysięgnika na boki: ±20°, 
- wysuw wysięgnika : 900 mm. 

Maksymalna szerokość załadowania z jednego ustawienia ładowarki wynosi 4400 mm. 
Ładowarka może pracować w wyrobisku o minimalnym przekroju wyrobiska ze stosowaną obu

dową ŁP6 przy ładowaniu na przenośnik oraz minimalnym przekroju wyrobiska ze stosowaną obu
dową ŁP8 przy ładowaniu do wozów. 

W celu rozszerzenia możliwości wykorzystania ładowarki przewiduje się zamontowanie do czer
paka pomostu roboczego (rys. 3). Pornast zabezpieczony jest przed niekontrolowanym opadaniem 
odpowiednimi łącznikami. Z pomostu można wykonywać czynności związane z montażem obudo
wy chodnikowej. 



Rys. 3. Pomost roboczy zabudowany 
w czerpaku ladowarki ŁBT-1200EH/LS-A 
Figurc 3. Operational platform installed 
in the ŁBT-1200EH/LS-A loadcr' s bucket 

W celu usprawnienia pracy ładowarki, w CMG KOAMG, opracowano pomost roboczy zabudo
wany na stałe na ładowarce. Pomost ma pozycję roboczą niezależnie od czynności wykonywanych 
przez ładowarkę , ułatwia wznoszenie i montaż obudowy łukowej . Przygotowanie pomostu robocze
go do pracy wymagajedynie rozłożenia go do pełnego wymiaru i założenia barier ochronnych (rys . 4) . 
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Rys. 4. Pornast roboczy i podnośnik stropnic zabudowane na ładowarce ŁBT-1200 EH/LS-A 
Figure 4. Operational platform and canopy lift installed in the ŁBT-1200 EH/LS-A loader 

2~4 



4.2. Wóz wiertniczy 

W celu spełnienia oczekiwań użytkowników, CMG KOMAG wspólnie z Zakładem Produkcji Spe
cjalnej Burnar Łabędy Sp. z o.o., podjęło się opracowania i wdrożenia do produkcji konkurencyjnego, 
opartego o polskie komponenty, wozu wiertniczego. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie projektu celowego nr 6 ZR8 2006C/06772. 

Wóz wiertniczy przeznaczony jest do mechanizacji procesu wiercenia otworów strzałowych w 
pod-ziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu niebezpieczeństwa "a", "b" i "c" wybuchu metanu 
oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Opracowany małogabarytowy wóz wiertniczy MWW -l (rys. 5) spełnia wymagania zasadnicze 
ujęte w Dyrektywie Maszynowej (98/37/EC) i Dyrektywie ATEX (94/9/WE). 

Rys. S. Model przestrzenny małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1 
Figure S. Spatial model ofsmall size MWW-1 drillingjumbo 

Wóz MWW-1 (rys. 6) złożony jest z następujących głównych zespołów: 
podwozia gąsienicowego, 
wysięgnika wiertniczego, 
agregatu hydraulicznego z wyposażeniem hydraulicznym. 

Rys. 6. Główne zespoły małogabarytowego wozu wiertniczego: l -podwozie gąsienicowe, 
2- wysięgnik wiertniczy, 3 -agregat hydrauliczny z wyposażeniem hydraulicznym 
Figure 6. Main assemblies o f smali size drilling jumbo: l - caterpillar chassis, 
2- drilling boom, 3 - hydraulic pack with the hydraulic equipment 

Podstawowe wymiary wozu MWW-1 przedstawiono w tabeli l, a jego wymiary gabarytowe oraz 
na rysunku 7. 
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Tabela l. Podstawowe parametry techniczne wozu MWW-1 
T b! l M . h . l f h MWW l d ·1r b a e am tec mea parameters o t e - n mg urn o 

Parametr 

Masa 

Długość 

Wysokość 

Szerokość 

Moc zainstalowana 

Maks. nachylenie podłużne/poprzeczne 

Prędkość jazdy 

Maks. wysokość wiercenia 

Maks zasięg poziomy wiercenia 

Kąt wychylenia poziomego wys. 

Kąt wychylenia pionowego wys. 

Rys . 7. Wymiary gabarytowe wozu MWW-1 
Figure 7. Dimensions o f MWW -l drilling jumbo 
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±45 n 
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Przy użyciu małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1, z jednego ustawienia, można wy
konać otwory strzałowe w przodku o szerokości do 6220 mm i wysokości do 5500 mm. Pola pracy 
maszyny przedstawiono na rysunku 4. 

Wóz MWW-1 przewidziany jest do wiercenia otworów strzałowych o standardowej średni 

cy <)>42 mm i długości do 2250 mm. 
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Rys. 8. Pola pracy małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1 
Figm·e 8. Range o f operarion o f the smali s i ze MWW-1 drilling jumbo 
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Na ramie wiertniczej można zabudować trzy różne wiertarki: WOU-42S (rys. 9a) konstrukcji 
CMG KOMAG, WH-19-UO (rys. 9b) produkcji HYDROWIERT oraz BLHD65 (rys. 9c) produk
cji BOART LONGYEAR. 

c) 

Rys. 9. Wiertarki: a) WOU-42S , b) WH-19-UO), c) BLHD65 
Figure 9. Drills : a) WOU-42S, b) WH-19-UO), c) BLHD65 

Duże możliwości ruchowe manipulatora wiertniczego, umożliwiają wiercenie otworów tuż nad 
spągiem, jak również złożenie go w obrys maszyny (rys. 10). 

Rys. 10. Możliwości ruchowe wysięgnika wiertniczego 
Figurc l O. Movement abilities o f the drilling boom 
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W wozie MWW-1 zastosowano układ automatycznego stabilizowania podwozia, który powo
duje samoczynne wysunięcie i rozparcie podpór, podczas trybu wiercenia. W przypadku przełącze
nia wozu w tryb jazdy, zespól podpór ulega samoczynnemu złożeniu. Układ ten uniemożliwia za
tem manewrowanie wysięgnikiem wiertniczym, bez wcześniejszego podparcia wozu oraz zapew
nia zachowanie stateczności wozu podczas operacji wiercenia. 

Nowością wozu, nie stosowaną dotąd w innych tego typu rozwiązaniach, jest układ napełniania 
i opróżniania zbiornika oleju. Rozwiązanie to opracowano w celu uniemożliwienia przypadkowego 
zanieczyszczenia zbiornika przy zalewaniu oraz dokładnego i wygodnego spuszczenia oleju do wy
znaczonego pojemnika. Taki sposób napełniania i opróżniania zbiornikuw zapewniono poprzez od
powiednią zabudowę dwóch zaworów kulowych, uruchamianych wspólną dźwignią. Zbiornik Ole
ju opróżniany jest i napełniany tą samą pompą ręczną, która kieruje olej do lub ze zbiornika poprzez 
przesterowanie dźwigni zaworów. 

Zaletą wozu jest także wykonywanie czynności wiercenia wyłącznie z płuczką wodną. Zalew
niono to poprzez zadziałanie mechanizmu obrotu otwierającego dopływ wody do płuczki wiertarki. 

Wóz charakteryzuje się niewielką szerokością. Jego szerokość transportowa wynosi 1000 mm 
i umożliwia sprawne przemieszczanie się w przodku i omijanie innych maszyn, nawet w niewiel
kich przekrojach poprzecznych wyrobiska. 

4.3. Kompleks chodnikowy 

Duża pojemność czerpaka ładowarki ŁBT-1200EHILS oraz jej duża sprawność ruchowa a także 
szerokość wozu wiertniczego MWW -1 wynosząca l 000 mm dają możliwości współpracy tych dwóch 
maszyn w praktycznie w każdej, obecnie stosowanej wielkości przekroju wyrobiska i ich wzajem
ne bezkolizyjne wymijanie się. 

Zastosowanie w kompleksie chodnikowym ładowarki ŁBT-1200EHILS z podnośnikiem strop
nic i pomostem roboczym poszerza możliwości wykorzystania kompleksu oraz zwiększa wydajność 
drążenia chodnika. Stosowane doda·tkowe wyposażenie ładowarki: pomostu, podnośnika stropnic 
i osłony operatora oraz automatyczne stabilizowanie wozu wiertniczego podnoszą bezpieczeństwo 
pracy załogi w przodku. 

. Sprawdzone eksploatacyjnie podwozie jako niezależna jednostka mobilna może być zastosowa
na do zabudowy na niej skrzyni zasobnikowo-załadowczej o pojemności lO m3 wg koncepcji CMG 
KOAMG (rys. 11), do odbioru urobionej skały z drążonych komór lub przodków, w których niewiel
ka długość chodnika uniemożliwia lub utrudnia zastosowanie przenośnika zgrzebłowego. 

Rys. 11. Samojezdny wóz odstawczy na podwoziu gąsienicowym 
Figure 11. Self-propelled transportalion car on a caterpillar chassis 

PODSUMOW ANIE 

W związku szybko postępującą eksploatacją i potrzebą udostępniania nowych partii pokładu, zacho
dzi konieczność wykonywania dużej liczby wyrobisk korytarzowych, z czego 23% stanowią wyro-
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biska drążone z użyciem MW. Duże zapotrzebowanie kopalń na roboty strzałowe i krótkie terminy 
ich realizacji, pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na maszyny wspomagające proces drążenia 
za pomocą MW. 

Wóz wiertniczy i ładowarka to podstawowe maszyny kompleksu chodnikowego z zastosowaniem 
MW, jednak wzrasta zainteresowanie stosowaniem dodatkowych rozwiązań ułatwiających drążenie 
chodnika i zwiększających bezpieczeństwo robót w przodku. Jako dodatkowe wyposażenie komplek
su chodnikowego proponuje się stosowanie podwieszonego pomostu roboczego, podestu na stałe po
wiązanego z ładowarką, podnośnika stropnic czy też samojezdnego wozu załadowczego (do komór 
i przodków o niewielkiej długości). 

Opracowane przez CMG KOMAG maszyny i urządzenia do drążenia z zastosowaniem MW są 
rozwiązaniami nowoczesnymi i mechanizującymi na wysokim poziomie roboty w przodku. 

LITERATURA 

[l] Bednarz R., Kozieł A., Pieczora E.: Perspektywy technologii drążenia v.yrobisk korytarzowych w kopal
niach węgla kamiennego. Maszyny Górnicze, nr 92, 2002, CMG KOMA G. 

[2] Jaszczuk M., Kozieł A. (red. nauk.): Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawo
wych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Monografia. nr l , Seria: Innowacyjne 
techniki i technologie mechanizacyjne, CMG KOMAG, Gliwice 2008. 

[3] Giza T., Mann R., Staniczek F. : Systemy mechanizacyjne w drążeniu wyrobisk korytarzowych w skałach 
trudno urabialnych. Sympozjum pt. "Kombajny chodnikowe", REMA G, Katowice 2006. 

[4] Kandzia A., Wizner L.: Drążenie wyrobisk korytarzowych. Mechanizacja robót w strefie trzyprzodko
wej. Monografia- Konferencje "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla 
kamiennego", CMG KOMAG, Gliwice 2007. 

[5] Kotwica K.: Perspektywy rozwoju technologii i technik mechanizacyjnych do drążenia wyrobisk koryta
rzowych w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego. Maszyny Górnicze, nr 4, 2007, CMG KOMAG. 

[6] Kotwica K.: Scenariusze rozwoju technologicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w warunkach pol
skich kopalń węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik IGSMiE PAN, Tom 
24, Zeszyt 1/2, Kraków 2008. 

[7] Kozieł A., Mazurkiewicz T.: Rozwój technologiczny przemysłu wydobywczego węgla kamiennego 
w ocenie ekspertów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik IGSMiE PAN, Tom 24, Zeszyt 
1/2, Kraków 2008. 

[8] Kozieł A., Turek M.: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysiu wydobywczego węgla kamien
nego. Monografia- Konferencje "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla 
kamiennego", CMG KOMAG, Gliwice 2007. 

[9] Kozieł A. (Praca zbiorowa) : Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla 
kamiennego. Rozdział 5.3 - Innowacyjne, priorytetowe technologie w przemyśle węgla kamiennego do 
2020 roku. Rozdział 5.4- Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii. GIG, Katowice 2008. 

[10] Pikul M., Dzik M.: Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EH/LS z wysięgnikiem teleskopowym. 
Maszyny Górnicze, 2001, nr 88, s. 12-15. 

[! l] Polska Norma PN-EN 13627:2002: Maszyny do robót ziemnych. Konstrukcje chroniące przed spadają
cymi przedmiotami . Wymagania i badania laboratoryjne. 

[12] Polska Norma PN-ISO 3164:1998: Maszyny do robót ziemnych. Laboratoryjna ocena konstrukcji chro
niących operatora. Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej. 

[13] Polska Norma PN-G-50000:2002: Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i ergonomii. 

[1 4] Polska Norma PN-G-50033: 1996: Ochrona pracy w górnictwie. Ładowarki. Wymagania bezpieczeństwa 
i ergonomii. 

[15] Sikora W.: Scenariusz rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych. Ma
szyny Górnicze, nr 4, 2007, CMG KOMAG. 

[16] Żyliński R., Wyrobek, Prostański D.: Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT- 1 200EH/LS z wysięgnikiem 
teleskopowym - doświadczenia eksploatacyjne i kierunki modemizacji. Materiały na Konferencję: "Gór
nictwo zrównoważonego rozwoju 2002". Zeszyty Naukowe Politcchniki Śląskiej, Gómictwo, 2002, nr 255, 
s. 267-274. 

290 



New Mechanical Solutions for Technology 
of Driving Development Roadways Using Explosives 

Proposal of the equipment of roadway face driven by explosives basing on the machines designed 
in the KOMAG Centre is presented in the paper. 

The main equipment consists of: MWW-1 drilling jumbo, side discharge loader equipped with 
operation platform and a canopy lift. Operation, design and purpose of use of those machines were 
described. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Udostępnienie, rozcięcie i eksploatacja pokładu 51 O 
w warunkach współwystępujących zagrożeń naturalnych, 
w nowych polach eksploatacyjnych S i T KWK "Staszic" -
doświadczenia i perspektywy 

Stanisław Lasek, Adam Mermon 
KHW S.A. KWK "Staszic " 

STRESZCZENIE: W referacie omówiono warunki geologiczno-górnicze oraz współwystępujące za
grożenia naturalne, w jakich należało zaprojektować wybieranie pokładu 510 w nowych polach eks
ploatacyjnych S i T, w KWK "Staszic". Opisano projekt udostępnienia i eksploatacji tego pokładu 
oraz doświadczenia uzyskane podczas prowadzenia robót górniczych dla rozcięcia pierwszych dwóch 
ścian oraz eksploatacji pierwszej ściany 9b-S w III (przystropowej) warstwie pokładu 510 w polu S. 
Omówiono również sposób wykorzystania uzyskanych doświadczel'1 oraz dalsze perspektywy pro
jektowania i eksploatacj i kolejnych ścian w pokładzie 510, w polach S i T KWK "Staszic". 

l. WSTĘP 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" wchodząca w skład zakładów górniczych Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A. zaliczana jest do jednych z najbardziej zagrożonych pod względem za
grożeń naturalnych zakładów w polskim górnictwie węglowym. Mają na to wpływ: 
- duża głębokość zalegania pokładów, 

- naturalna skłonność węgli do tąpań mierzona wskaźnikiem energetycznym WET, 
- wysoka metanonośność pokładów, 
- wysoka skłonność węgli do powstawania pożarów endogenicznych mierzona wskaźnikiem sa-

mozapalności węgla Sza, 
- duża grubość pokładów, zwłaszcza obecnie eksploatowanych grupy siodłowej, 

- zaszłośc i eksploatacyjne, 
- występowanie w stropie pokładów grubych i zwięzłych warstw piaskowca, 
- skomplikowana tektonika złoża. 

2. OPIS ZŁOŻA W POLU S 

2.1. Litologia 

W budowie geologicznej pola S udzi ał biorą warstwy czwartorzędu i karbonu produktywnego . 
Czwartorzęd tworzą głównie plejstoceńskie gliny zwałowe i gliny piaszczyste. Częste są też piaski 
i żwiry z przewarstwieniami mułków. Stanowiąje także holoceńskie piaski, mułki i iły. Miąższość 
utworów czwartorzędowych waha się od 1,5 do 19,4 m. 
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Karbon produktywny jest reprezentowany przez warstwy orzeskie, rudzkie, siodłowe i poręb
skie. Upad warstw wynosi około 4° na południowy zachód. 

Warstwy orzeskie są wykształcone w facji ilasto-piaszczystej, budująje grube pakiety iłowców 
z pokładami węgla, przewarstwione ławicami piaskowców o miąższości do kilkunastu metrów. 
Miąższość warstw orzeskich w polu S wynosi od 594 do 650 m. 

Warstwy rudzkie są dwudzielne pod względem litologicznym. Część górna do pokładu 407/4 
wykształcona w facji ilasto-piaszczystej jest zbudowana z iłowców zawierających pokłady węgla 
przedzielone ławicami piaskowca o miąższości do kilkunastu metrów. Dolna część warstw rudzkich 
wykształcona w facji piaszczystej zbudowana jest z ławic piaskowcowych o miąższości dochodzą
cej do parędziesięciu metrów z wkładkami łupków ilastych i piaszczystych. Miąższość całkowita 
warstw rudzkich waha się od 306 m do 339 m. 

Dla budowy warstw siodłowych charakterystyczne jest występowanie dwóch grubych pokładów 
węgla (501 i 510) przedzielonych warstwą piaskowca. W północno-zachodniej części pola S od 
pokładu 510 oddziela się jego warstwa przystropowa identyfikowana jako pokład 504. Przestrzeń 
między pokładami 510 i 504 zajmują iłowce i mułowce . W spągu pokładu 510 zalegają iłowce 
warstw porębskich. Całkowita miąższość warstw siodłowych wynosi około 50 m. 

2.2. Tektonika 

Pole S ograniczone jest od zachodu uskokiem "Jakub", od północy uskokiem "Kłodnickim", od 
wschodu uskokiem "Józef' a od południa uskokiem "Stanisław". 

Uskok "Jakub" zrzuca warstwy w kierunku zachodnim. Amplituda zrzutu wynosi około 70 m. 
Uskok "Kłodnicki" zrzuca warstwy w kierunku południowy zachód, przy czym amplituda jego zrzu
tu wynosi od 35 do 60 m. Uskok "Stanisław" ma zrzut okoł9 40 m w kierunku południowym. Po
le S na wschodzie ogranicza uskok "Józef' zrzucający warstwy na zachód jego amplituda zrzutu 
jest zmienna i wynosi około 10 m na południu i wzrasta do 75 m na północy . Poza uskokami kon
turującymi pole, w jego południowej części występuje strefa uskoków o przebiegu zbliżonym do 
równoleżnikowego i zrzutach od 0,2 do 2,4 m na północ lub południe. 

Podobna seria uskoków o takim samym przebiegu i zrzutach od 0,4 do 3,6 m zlokalizowana 
jest w centralnej części pola S. 

2.3. Hydrogeologia 

W obrębie utworów czwartorzędowych występują lokalnie warstwy wodonośne zbudowane z osa
dów piaszczystych. Jednak stosunkowo małe miąższości warstw przepuszczalnych, często brak utwo
rów izolujących w spągu oraz drenujący wpływ wyrobisk kopalni wpływa na znaczne ograniczenie 
zasobów czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

W utworach karbonu poziomy wodonośne związane są z piaskowcami wszystkich ogniw lito
stratygraficznych budujących złoże. W warstwach orzeskich ławice piaskowców zasilane są w wo
dę na swoich wychodniach, znajdujących się na obszarze kopalni "Staszic" i na obszarach kopalń 
przyległych od strony północnej. Zasoby wody w tych warstwach mają, więc charakter infiltracyj
ny i są odnawialne. Nie mają one naturalnego kontaktu z niżej położonym poziomem wodonośnym 
warstw rudzkich. Wychodnie piaskowców warstw rudzkich i siodłowych znajdują się w odległości 
kilku km na pólnoc od opisywanego obszaru. Ze względu na odległe obszary zasilania wychodni 
oraz znaczną głębokość zalegania, piaskowce tych warstw prowadzą wody typu reliktowego silnie 
zmineralizowane. 

2.4. Warunki stropowe i spągowe pokładów siodłowych 

Warstwy siodłowe w polu S zalegają na głębokości od około 850m do około 1080 m p.p .t. i zapa
dają pod kątem około 4° na południowy zachód. Budująje pokłady 510 i 501, w północno zachod
niej części pola także pokład 504. Fokład 510 ma miąższość około 10m (w rejonie gdzie występu-
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je pokład 504 jego miąższość spada do ok. 6 m) i jest podścielony iłowcami i mułowcami warstw 
porębskich. Grubość tych utworów nie została zbadana. W stropie pokładu 51 O zalegają iłowce 
o miąższości od 9,90 do 12,3 m lokalnie przewarstwione wkładką piaskowca o miąższości około 
1,0 m. Powyżej zalega piaskowiec o grubości od 12,30 do 21,20 m. 

Nad nim występują iłowce i mułowce (od 1,2 do 10,70 m miąższości) podścielające pokład 501. 
W północno zachodniej części pola S nad pokładem 510 występują iłowce i mułowce o miąższości 
od O do 4 m. Ponad nimi zalega pod kątem około 5° na południowy wschód pokład 504 o miąższo
ści około 4 m, a powyżej znajduje się kolejny pakiet łupków z wkładką piaskowca. Skały te pod
ścielają pokład 501. Odległość stropu pokładu 510 od spągu pokładu 501 wynosi od 30 do 37 m. 
W stropie pokładu 501 zalega iłowiec . 

3. OPIS ZŁOŻA W POLU T 

3.1. Litologia i tektonika 

W budowie geologicznej pola T udział biorą warstwy czwartorzędu i karbonu produktywnego. któ
rych wykształcenie nie odbiega w sposób znaczący od opisanego dla pola S. 

Pole T jest blokiem tektonicznym mającym kształt trójkąta, ograniczonego uskokami o zrzu
tach do 90 m: 
- od północnego-zachodu uskokiem "Józef' o zrzucie od lO do 50 m; 
- od północnego-wschodu uskokiem "Zuzanna" o zrzucie od 60 do 90 m; 
- od południa uskokiem "Stanisław" o zrzucie około 40 m. 

Poza nimi wewnątrz pola występuje szereg uskoków o przebiegu zbliżonym do południkowego 
i zrzutach od l do 10 m. O dużym zaangażowaniu tektonicznym pola świadczy też silnie spękany 
i zlustrowany rdzeń z warstw zalegających w stropie pokładu 510. 

3.2. Hydrogeologia 

Zasadnicze znaczenie dla wyrobisk prowadzonych w pokładach warstw siodłowych ma karboński 

poziom wodonośny, a zwłaszcza ławice piaskowców warstw rudzkich i siodłowych. Tworzą one 
poziomy warstwowe o znacznym zróżnicowaniu miąższości i upadzie na SW. O stopniu zawod
nienia warstw decydują własnośc i kolektorskie skał oraz warunki zasilania. Wychodnie warstw rudz
kich i siodłowych występują w dość odległych od kopalni obszarach, stąd piaskowce tych warstw 
prowadzą wody reliktowe, nieodnawialne silnie zmineralizowane. 

Robotami górniczymi nie stwierdzono stałych dopływów. Najczęściej są to krótkotrwałe, słabe 
wypływy lub wykroplenia z czasem ulegające zanikowi bądź znacznej redukcj i. 

Miąższość warstw siodłowych w polu T wg otworu Murcki-111977 wynosi około 27 m nato
miast piaskowców około 14 m. Poziomy piaskowców dolnorudzkich stanowią trzy grube komplek
sy o grubości odpowiednio: około 12, 15 i 39m licząc od stropu pokładu 501, przewarstwione iłow
cami i mułowcami oraz izolowane od pokładu 501 warstwą iłowca o grubości około 8m. 

Uskoki są zabliźnione, stosunkowo szczelnie wypełnione druzgotem, spojonym materiałem ila
stym i według aktualnego stopnia rozeznania nie prowadzą wody typu szczelinowego. Uskok "Zu
zanna" podczas przejeżdżania robotami górniczymi nie wykazywał dotychczas oznak zawodnienia. 

3.3. Warullki stropowe i spągowe pokładu 510 

Pokład 510 w tym polu ma miąższo ść około 10m i zalega na głębokości od około 850 do około 

970 m p.p.t. pod kątem od 3 do 7° na południowy zachód. W jego stropie (wg otworu Murcki-1/ 
11976) zalega różnoziarnisty piaskowiec o miąższości około 14m, podścielony warstwą iłowca 
o miąższości do l m. Powyżej piaskowca zalega spękany mułowiec (ok. 8 m), a powyżej iłowiec 
(ok. 4 m) . Nad opisanymi skałami zalega pokład 501 o miąższości około 5 m. W spągu pokładu 510 
zalega iłowiec (ok. 5 m) i mułowiec (ok. 13m). 
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4. ZAGROŻENIA NATURALNE 

4.1. Zaliczenie pokładu 51 O 

Pokład 510 w polu S i T zaliczony jest do [l]: 
- III stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- IV kategorii zagrożenia metanowego, 
- klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
- I, II stopnia zagrożenia wodnego, 
- III grupa samozapalności, skłonność do samozapalenia wskaźnik Sz" od 86 do 87°C/min. 

4 .2. Zagrożenie tąpaniami- prognoza 

W celu opracowania prognozy zagrożenia tąpaniami zaprojektowano 5 wariantów rozcięcia i eks
ploatacji pokładu 510 w polu S. Prognozy zagrożenia tąpaniami i zagrożenia sejsmicznego dla każ
dego wariantu dokonał zespół naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem 
prof. dr hab. inż. Andrzeja Zorychty [2]. Według autorów opracowania na wielkość zagrożenia tą
paniami w okresie prowadzenia robót górniczych w przystropowej warstwie pokładu 510 w polu 
"S" będą miały wpływ następujące czynniki: 
- Głębokość zalegania pokładu 510 w polu "S" zmieniająca się w przedziale: od około 900 m na 

północy pola do 1100 m na południu- główny czynnik decydujący o wielkości zagrożenia tą
paniami. 

- Ze względu na geomechaniczne własności pokładu 510 w trakcie prowadzenia robót górni
czych w podstropowej warstwie pokładu 51 O pole "S" będziemy mieli do czynienia z zagroże
niem tąpnięciem wskutek przeskoku, przy czym zagrożenie tąpnięciem wskutek utraty nośności 
będzie również występowało. Trzeba zaznaczyć, że tąpnięcia wskutek przeskoku odznaczają się 
większą dynamiką- wielkość skutków jest większa. 

- Zrealizowany w pokładach rudzkich (pokład: 402,404/5,405 i 407/1) zakres eksploatacji i zwią
zane z nim krawędzie oraz filary (resztki) w praktycznie pomijalnym stopniu skutkują wzro
stem wartości naprężeń (nie przekracza on 3%). Z uwagi na odległość między pokładem 510 
a pokładami rudzkimi rozpatrywany wzrost obejmuje praktycznie cały obszar pokładu 510 w po
lu "S", co oznacza, że uwzględniwszy wspomniany wzrost (w prognozie ilościowej założono, że 
wynosi on 5%) stan naprężenia można traktować jako jednorodny. 

- Ponieważ zaburzenia tektoniczne o dużych zrzutach stanowią naturalne granice pola "S", toteż 
w obszarach pokładu 510 sąsiadujących z tymi uskokami siłą rzeczy występować będą strefy 
o zwiększonych wartościach naprężeń. Z podobnymi strefami należy się liczyć w obszarach są
siadujących z uskokami o małych zrzutach; przewidywane jest występowanie (analogicznie jak 
w pokładach rudzkich) takich zaburzeń w środkowej części pola "S". 

- W odniesieniu do pola "S" zagrożenie wstrząsowe związane będzie z: procesami pękania pias
kowcowych utworów wstrząsogennych zalegających nad pokładem 51 O, procesami pękania 
w pokładzie 510 zwłaszcza w strefach koncentracji naprężeń wskutek oddziaływania zaburzeń 
uskokowych (uskoki o dużych zrzutach stanowiące naturalne granice pola "S", jak też zaburze
nia o małych zrzutach wewnątrz pola "S" - zwłaszcza strefy fleksuralne tych zaburzeń) oraz wsku
tek potencjalnej możliwości uaktywniania się dużych zaburzeń uskokowych. 

- Zagrożenie wysokoenergetycznymi wstrząsami wskutek pękania piaskowcowych utworów wstrzą
sogennych dotyczy fazy eksploatacji, przy czym naj mniejsze zagrożenie występować będzie 
w trakcie wybierania ściany otwierającej, natomiast dla kolej nych ścian zagrożenie wzrośnie. Naj
większe zagrożenie wstrząsowe występować będzie w strefach nakładania się wpływów zaszło
ści w pokładach rudzkich z wpływami przemieszczających się frontów ścian prowadzonych 
w podstropowej warstwie pokładu 510; w okresie prowadzenia eksploatacji, oprócz wstrząsów 
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o niższych energiach, należy się liczyć z występowaniem incydentalnych zdarzeń o energii rzę
du 106 J. 

- Najbardziej zagrożonym procesami uaktywniania jest uskok "Kłodnicki", co przede wszystkim 
wynika z dotychczasowego zakresu dokonanej w obu jego skrzydłach eksploatacji. Zatem nie 
można wykluczyć incydentalnych wstrząsów o energiach dochodzących do 107 lJ], przy czym 
takie zdarzenia mogą wyłącznie występować w fazie prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie 
uskoku ,,Kłodnickiego" - z geomechanicznego punktu widzenia prowadzone w sąsiedztwie usko
ku wyrobiska korytarzowe nie mogą uaktywnić uskoku o dużym zrzucie. 

- Z uwagi na geomechaniczne własności pokładu 510 oraz prognozowany stan naprężenia istnie
je potencjalne zagrożenie wstrząsami o ogniskach lokalizujących się w pokładzie; sejsmiczne 
energie zdarzeń o takim mechanizmie nie powinny być większe od 2·105 [J]. Wstrząsy o ogni
skach lokalizujących się w grubym pokładzie 510 dotyczyć będą zarówno fazy drążenia wyro
bisk korytarzowych, jak też etapu eksploatacji. 

- Przecinki ścianowe poszczególnych ścian znajdują się w strefie wpływów uskoku "Jakub" 
(w skrzydle wiszącym) w obszarach koncentracji napręże!'1, co oznacza, że w trakcie ich drążenia 
należy się liczyć z dużą aktywnością sejsmiczną wywołaną procesami pękania w pokładzie 51 O. 

- Załączona do opracowania mapa naprężeń pionowych wskazuje również na istnienie stref kon
centracji naprężeń lokalizujących się wzdłuż linii rozdziału pokładów 510 i 504. 

- Powyższe wnioski o charakterze generalnym odnoszą się do wszystkich wariantów prowadzenia 
robót górniczych w przystropowej warstwie pokładu 510 partia "S". Wobec takiego stanu rze
czy ocena poszczególnych wariantów bazowała na rozkładach naprężeń pseudopierwotnych, 
a jej celem był wybór rozwiązania, które w najmniejszym stopniu skutkuje wzrostem zagroże
nia tąpaniami ponad prognozowany. Za najkorzystniejszy uznano\ ·ariant rozcięcia, którego ma
pę wartości współczynnika koncentracji pionowej składowej tensora naprężeń pseudopierwot
nych przedstawiono na rysunku l, a mapę strefpionowej składowej tensora naprężeń pseudopier
wotnych na rysunku 2. Analizując wynikające z symulacj i numerycznej rozkłady wartości pio
nowych naprężeń oraz współczynnika naprężeń pseudopierwotnych można stwierdzić, że war
tości pionowych naprężeń pseudopierwotnych zmieniają się w przedziale: 

23.6 <p:< 32.7 MPa (l) 

a zatem są porównywalne z wartością wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie węgla pokładu 51 O, 
natomiast wartości współczynnika koncentracji naprężeń pseudopierwotnych wynoszą: 

(2) 

4.3. Zagrożenie metanowe -prognoza 

Wykonywana wraz postępem drążenia przodków prognoza metanonośności dla pokładu 510 kształ
tuje się obecnie w granicach do 8,415 m3 CH4/Mgcsw· Wykorzystywana jest ona do prognozy meta
nowości bezwzględnej poszczególnych ścian wydobywczych. 
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Rys. l. Mapa warstwicowa współczynnika koncentracji naprężeń pionowych 
Figure l. Relief map o f vertical stresses' accumulation factor 
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Rys. 2. Mu pa przebiegu stref naprężeń pionowych 
Figure 2. Map o f vertical stresses' course zoncs 
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5. PROJEKT EKSPLOATACJI 

Przeprowadzona analiza opracowanych wariantów rozcięcia i wybierania pokładu 510 w polu S [2] 
pozwoliła wybrać jako najkorzystniejsze rozwiązanie, ze względu na zagrożenie tąpaniami, eksplo
atację śc ianami podłużnymi system z zawałem stropu od granic pola. 

Udostępnienia pola S dokonano z poziomu 720 m - Pochylnią kamienną odstawczą oraz z po
ziomu 900 m- Przekopem do pola S. W polu S kopalnia projektuje w pierwszej kolejności eksplo
atację III (przystropowej) warstwy pokładu 510, jako eksploatację odprężającą, dziewięcioma ścia

nami z zawalem stropu o numerach 1b-S do 9b-S, rozpoczynając wybieranie od ściany 9b-S [3]. Uru
chomienia tej ściany dokonano w III dekadzie maja 2008 r. Ściany wybierane będą na wysokość do 
3,0 m frontami o długości 320-350 m (za wyjątkiem ściany 9b-S o długości 180m) przesuwający
mi się z zachodu na wschód. Zaprojektowano likwidować wyrobiska przyścianowe za frontem ścia
ny, a dla kolejnej śc iany wykonywać nowe wyrobiska równoległe, z płotem węglowym o szeroko
ści do 5 m. Dla wariantów wykonywania wyrobisk równoległych jeszcze przed przejściem frontu 
ściany zaprojektowano łączenie ich przecinkami w odstępach, co około 50 do 100m [4]. 

Linie zakończenia ścian oraz wzajemną odległość pomiędzy chodnikiem odstawczym badawczym 
a chodnikiem transportowym badawczym zaplanowano w taki sposób, aby zminimalizować wpły
wy zakończonych ścian na te wyrobiska. W rejonie głównych uskoków okonturowujących pole S 
zaprojektowano roboty badawcze górnicze oraz wiertnicze dla stwierdzenia lokalizacji uskoków 
oraz warunków górniczo-geologicznych w ich sąsiedztwie. Projekt eksploatacji warstwy III pokła
du 510 w polu S przedstawiono na rysunku 3. 

6. UZYSKANE DOŚWIADCZENIA 

Doświadczenia w prowadzeniu robót górniczych w pokładzie 510 w polu S uzyskano dotychczas 
podczas drążenia wyrobisk korytarzowych dla rozcięcia ścian 9b-S i Sb-S oraz podczas eksploata
cj i ści any 9b-S. Ściana 9b-S jest obecnie eksploatowana i wypasazona została w: 
- kombajn ścianowy KSW -620EZ, 
- przenośnik ścianowy GLINIK 298/800/BP, 
- ścianową obudowę zmechanizowaną liniową F AZOS-17 /36-POz, BW 20/36-0z MR i T AGOR-

-BW-17/43-POz, 
- ścianową obudowę zmechanizowaną sekcje skrajne FAZOS- 17/36-POz/BSN, 
- zmechanizowaną obudowę skrzyżowania ściany z upadową IXb-S T AGOR-20/43, 
- przenośnik podścianowy GLINIK 1024 z urządzeniem zwrotno-przesuwnym MATYLDA. 

Warunki i rygory eksploatacji ściany ustalono w oparciu o prognozowany stan poszczególnych 
zagrożeń naturalnych zwracając szczególną uwagę na monitoring zagrożenia i profilaktykę mini
malizującąjego poziom. 

6. 1. W zakresie zagrożenia tąpaniami 

Śc iana 9b-S od momentu rozpoczęcia jej eksploatacji objęta została pełnym monitoringiem zagro
zenia tąpaniami tj.: 
- sukcesywnie, obejmując cały zakres eksploatacji, prowadzone będą pomiary geofizyczne meto

dą geotomografii sejsmicznej w celu określenia miejsc koncentracji naprężeń; 
- zastosowano metodę rozeznania górniczego na wybiegu ściany dostosowując wagi poszczegól

nych czynników do warunków i doświadczeń kopalni; 
- wprowadzono kontrolne sondażowe wiercenia małośrednicowe z częstotliwością l raz na dobę; 
- wprowadzono obserwacje metodą sejsmoakustyczną za pomocą zwiększonej liczby geofonów 

(trzy geofony); 
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wprowadzono obserwacje metodą sejsmo logiczną za pomocą zamkniętej i zoptymalizowanej ko
palnianej sieci stanowisk sejsmicznych; 

- wykorzystując wyniki przytoczonych powyżej metod szczegółowych stosowano kompleksową 
metodę oceny stanu zagrożenia tąpaniami. 

Zwalczanie zagrożenia tąpaniami prowadzono z zastosowaniem metod aktywnej i pasywnej pro
filaktyki tąpaniowej, ustalając następujące rygory prowadzenia śc iany: 

- na odcinkach wyrobisk uznanych za najbardziej niebezpieczne wyznaczono strefy szczególne-
go zagrożenia tąpaniami; 

- na odcinkach wyznaczonych stref określono sposoby dodatkowego wzmocnienia obudowy; 
- w strefach tych dla poszczególnych zmian określono maksymalne limity zatrudnienia załogi; 
- dla wyeliminowania stałych stanowisk pracy w poszczególnych strefach zastosowano systemy 

telewizji przemysłowej; 
- ograniczono postęp ściany; 
- wraz z postępem ściany (drążonych przodków), w miejscach stwierdzonej koncentracji naprężeń, 

prowadzono strzelania wstrząsowe, strzelania metodą USS oraz strzelania torpedujące strop . 
Ilość strzelań i zużycie materiału wybuchowego przedstawiono w tabelach l, 2 i 3. 

Tabela l. Zestawienie strzelań wstrząsowych 
T b! l S 'fi f h k fi . a e ;pec1 1catwn o s oc mngs 

Nazwa wyrobiska Ilość strzelań [szt] Suma materiału MW [kg] 

padowa Xb-S 76 1196 

Upadowa IXb-S 19 277,5 

Upadowa IX'b-S 8 121 

Upadowa VIII'h-S 3 47 

Rozcinka badawcza ściany 9b-S 21 321 

Rozcinka badawcza ściany 8b-S 8 127,5 

Ściana 9b-S 22 1108 

SUMA 157 3198 

Tabela 2. Zestawienie strzelań metodą USS 
T b! 2 S 'fi d. USS h d a e . )pec1 1catwn accor mg to met o 

Nazwa wyrobiska Ilość strzelań [szt] Ilość otworów [szt] Suma materiału MW [kg] 

Rozcinka badawcza ściany 9b-S 4 12 96 

Upadowa Xb-S 5 21 120 

Upadowa IXb-S 7 21 108 

Upadowa IX 'b-S 3 9 52 

SUMA 19 63 376 

Tabela 3. Zestawienie strzelań torpedujących 
T b! 3 Ch f d fi . a e ar t o torpe o- m ngs 

Nazwa wyrobiska Ilość strzelań [szt] Surna materiału MW [kg] 

Ściana 9b-S 5 392 
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Mimo stosowania przedstawionej powyżej profilaktyki tąpaniowej w trakcie eksploatacji ścia
ny w okresie 06-12.2008 roku zarejestrowano 1112 wstrząsów górotworu [5] . Zestawienie wstrzą
sów przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Zestawienie wstrząsów górotworu podczas eksploatacji ściany 9b-S (stan na 19.12.2008) 
T b! 4 S "fi . f k d . h . f h 9b S II ( t: h 19 12 2008) a e 1pec1 !Cat!On O roc mass tremors unn t e mmm_g_o t e - w a as or t e state on 

E2 E3 E4 ES Suma Suma Energii [J] Energia [J]/mb postępu 

476 511 106 19 1112 1,10E + 07 1,97E + 04 

Każdorazowo po wystąpieniu wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu dokonywano kontro
li stanu obudowy wyrobisk w rejonie ściany 9b-S. Kontrole te nie wykazały skutków w wyrobi
skach dołowych, co świadczy o prawidłowym doborze obudowy i jej wzmocnień . 

6.2. W zakresie zagrożenia metanowego 

Ściana 9b-S od momentu rozpoczęcia jej eksploatacji objęta została pełnym monitoringiem zagro
żenia metanowego, tj.: 
- w sposób ciągły stosowano obserwacje z wykorzystaniem metanomertii automatycznej; 
- prowadzono stałą kontrolę zawartości metanu w rejonie ściany poprzez przodowych ściany, me-

taniarzy i osoby dozoru ruchu górniczego i wentylacji; 
- zastosowano odpowiednie progi maksymalnych stężeń metanu wyłączające urządzenia w ścia

nie; 
- prowadzono kontrolę ilości przepływu powietrza przez ścianę . 

Zestawienie średnich wartości rzeczywistej metanowości bezwzględnej podczas eksploatacji ścia

ny 9b-S w okresie 06-12.2008 roku przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Zestawienie średnich wartości rzeczywistej metanowości bezwzględnej ściany 9b-S 
T b l 5 S . fi f l f l b l h f h 9b S II a e . spec1 1catwn o aver~g_e va ues o actua a so u te met ane eontent o t e - w a 

Miesiąc Metanowość bezwzględna wentylacyjna Metanowość bezwzględna łącznie 

(2008 r.) [m3 CHJmin] z odmetanowaniem [m3 CH4/min] 

Czerwiec 4,39 5,41 

Lipiec 4,11 5,78 

Sierpień 4,14 5,19 

Wrzesień 11,76 15,10 

Październik 12,68 17,73 

Listopad 13,91 19,00 

Grudzień 14,97 19,11 

Zwalczanie zagrożenia metanowego prowadzono poprzez: 
- stosowanie odmetanowania otoczenia ściany z wykorzystaniem powierzchniowej stacji odmeta-

nowania; 
- dostarczanie do ściany odpowiednich ilości powietrza; 
- wykonywanie pasa doszczelniającego zroby; 
- wypełnianie pustek w stropie w ścianie; 
- klejenie i doszczelnianie spękań stropu i ociosów; 

stosowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych. 
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Podczas eksploatacji ściany 9b-S prowadzono z upadowej Xb-S odmetanowanie. Ilość ujętego 
metanu z otoczenia ściany 9b-S przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Zestawienie ilości ujętego metanu z otoczenia ściany 9b-S 
Table 6. Soecification o f the quantity o f methane captured from the surroundings of the 9b-S wali 

Miesiąc 
Średnie stężenie Średnie ujęcie Średnie ujęcie Ilość ujętego 

CH4 mieszanki metanu metanu 
(2008 r.) 

[%] [m3/min] [m3 CHJmin] [m3 CH4/m-c] 

Czerwiec 62 1,54 0,95 41 040 

Lipiec 66 3,20 2,11 94 190 

Sierpień 65 2,80 1,82 81 245 

Wrzesień 75 3,52 2,65 114 480 

Październik 56 7,07 3,97 177 221 

Listopad 54 12, 10 6,53 282 096 

Grudzień 58 10,50 6,09 271 858 

SUMA l 062 130 

6.3 . W zakresie zagrożenia pożarowego 

Ściana 9b-S od momentu rozpoczęcia jej eksploatacji objęta została pełnym monitoringiem zagro
żenia pożarowego tj.: 
- w sposób ciągły stosowano obserwacje z wykorzystaniem stacji wczesnego wykrywania poża

rów endogenicznych. 
Zwalczanie zagrożenia pożarowego prowadzono poprzez: 

- uwzględnienie zagrożenia pożarem endogenicznym przy ograniczaniu postępu ściany ze wzgle
du na zagrożenia tąpaniami; 

- wykonywanie ekranów doszczelniających zroby z wykorzystaniem pian chemicznych; 
- dezaktywację węgla zalegającego w zrobach zawałowych ściany poprzez podawanie do zrobów 

środków antypirogenicznych; 
- zabudowę rurociągu przeciwpożarowego do ściany; 
- okresowe podsadzanie zrobów zawałowych ściany. 

6.4. W zakresie utrzymywania wyrobisk przyścianowyc/z 

Podjęto próbę wykonania odcinka upadowej IX'b-S, jako wyrobiska równoległego do upadowej 
IXb-S, przed przejściem frontu ściany 9b-S. Wykonano od strony wschodniej około 540 m wyrobi 
ska. W odległości, od około 100m przed frontem ściany 9b-S zaobserwowano w upadowych IXb-S 
i IX'b-S wypiętrzanie spągu, zsuwy w złączach obudowy i zaciskanie odrzwi wymagające wykony
wania pobierki spągu przed frontem ściany na głębokość około 1,2 m (w upado wej IX'b-S za fron
tem ściany 9b-S wypiętrzenie osiągnęło wysokość do około 2,0 m). Wprowadzono wówczas wzmoc
nienie obudowy z zastosowaniem kotwienia wysokiego stalowymi kotwami strunowymi o długości 
6,0 m. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło ograniczyć skutki, działania zwiększonych naprężeń wy
wołanych przesuwającym się frontem ściany, w tych wyrobiskach o około 50%. 
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7. WNIOSKI I PERSPEKTYWY 

Doświadczenia uzyskane podczas dotychczasowego prowadzenia robót górniczych w pokładzie 510 
w polu S wykorzystane zostaną podczas projektowania dalszej eksploatacji pokładu 510 w polu S 
jak również na etapie projektowania robót górniczych dla przyszłej eksploatacji w polu T. Wstępny 
projekt eksploatacji pokładu 510 w polu T przedstawiono na rysunku 4. 

305 



U'!''D'<t 
'f;!!l l'\'1 

!' --
' lil'/ll"!W 

l 
-t 

l 

' ' ' ' c::::::'" 
' : 

' 

' . 
C:::-=1 

' ' ' . . 
' 

' ' ' ' ~::=::;; . ' 

l 

l ; 

l 

-r' 

Rys. 4. Projekt eksploatacji pokładu 510 w polu T 
Figurc 4. Exploitation plan o f the 51 O seam in the T field 
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ProjektO\ ·ane kolejne ściany w pokładzie 510 posiadać będą znaczne długości frontów eksplo
atacyjnych około 320-350 m i wyposażone zostaną w wysokowydajne systemy eksploatacyjne. 
W celu uzyskania zakładanego poziomu wydobycia z poszczególnych ścian ważnym będzie utrzy
manie wymaganych gabarytów wyrobisk przyścianowych. W celu przeciwdziałania niekorzystnym 
zmniejszaniom się gabarytów wyrobisk podścianowych zaobserwowanych podczas eksploatacji ścia
ny 9b-S rozpoczęto, we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, badania do
tyczące pomiarów konwergencji w otoczeniu wyrobisk, naprężel'l w skałach stropowych oraz ob
ciążeń obudowy łukowej podatnej tych wyrobisk przy zastosowaniu różnych wariantów wzmocnie
nia obudowy oraz w warunkach utrzymywania ich za frontem ściany. Pozwoli to w przyszłości za
stosować rozwiązania minimalizujące niekorzystne skutki działania frontu eksploatacyjnego na ga
baryty wyrobisk przyścianowych z uwzględnieniem ekonomicznego efektu ich stosowania. 

Prowadzenie odmetanowania z wykorzystaniem powierzchniowej stacji pozwala zmniejszyć za
grożenie metanowe w otoczeniu eksploatowanej ściany oraz ogranicza koszty prowadzenia profilak
tyki minimalizującej zagrożenia naturalne poprzez przemysłowe wykorzystanie pozyskanego metanu. 

Powierzchniowa stacja odmetanowania w KWK "Staszic" wybudowana została w obrębie fila
ra ochronnego szybu wentylacyjnego V w 1982 roku. Przed rozpoczęciem modernizacji w 2007 ro
ku stacja wyposażona była w cztery pompy wadokrężne typu PW 7.14 zabudowane w układzie rów
noległym o następujących parametrach: 
- wydajność wolumetryczna: V= 27m3/min, 
- ciśnienie ssania: Ps = 0,05 MPa, 
- ciśnienie tłoczenia: Pt = 0,03 MPa. 

Stacja odmetanowania posiadała możliwość ujęcia do 50m3/min gazu z dołu kopalni. Aktualnym 
odbiorcą gazu z odmetanowania kopalni ,,Staszic" jest huta ,,Ferrum". Ilość potrzebnego dla odbior
cy gazu regulowana jest w kotłowni, która zasila hutę w ciepłą wodę. Regulacja ta ma zasadniczy 
wpływ na to, ile gazu bezpośrednio ze stacji odmetanowania emitowane musi być do atmosfery. 
Wskaźnik wykorzystania odmetanowania przez aktualnego odbiorcę jest bardzo różny i zależy od 
pory roku. Rozpoczęta w 2007 roku modernizacja stacji odmetanowania podyktowana została 
między innymi planowaną zmianą sposobu wykorzystania ujmowanego gazu. Zgodnie z założe
niami, mieszanina gazowa będzie przesyłana rurociągiem tłocznym do stacji spalania w silnikach ga
zowych. W ten sposób uzyskana zostanie energia elektryczna oraz cieplna przy równoczesnej elimi-
nacji emisji ujmowanego metanu do atmosfery. ' 

Modernizację stacji zakol'lczono w kwietniu 2008 roku. Na stacji zabudowane są trzy dmucha
wy typu Aerzenner (dwie przeznaczone do ruchu i jedna stanowiąca rezerwę). Stacja odmetanowa
nia po modernizacji posiada następujące parametry: 
- wydajność łączna: V= 110m3/min, 
- ciśnienie ssania: Ps = 30 kPa, 
- ciśnienie tłoczenia: Pt = 30 kPa. 

Stacja odmetanowania po zakm'lczonej modernizacji jest obiektem bardzo nowoczesnym, które
go wyposażenie i funkcjono wanie porównywalne jest ze standardem światowym w zakresie pro
wadzenia odmetanowania kopalń. W celu wykorzystania możliwości tej stacji, tak w omawianym 
rejonie kopalni jak i w innych rejonach, prowadzone są eksperymenty z rozmieszczeniem i parame
trami otworów służących do odmetanowania dlajak naj skuteczniejszego ich zaprojektowania. 

PODSUMOW ANIE 

- Przebieg eksploatacji ściany 9b-S w pokładzie 510 w polu S potwierdził prognozowany wysoki 
stan współwystępujących zagrożeń naturalnych. 

- Zastosowanie metod analitycznych oraz opracowanie map naprężeń dla wykonanych projektów 
rozcięcia pola S pozwoliło na wybór odpowiedniego wariantu eksploatacji pokładu 510. 
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- Właściwy dobór metod oceny stanu zagrożeń naturalnych stworzył możliwość optymalnego do
boru metod stosowanej profilaktyki. 

- Zaangażowanie pracowników nauki oraz specjalistów z zakresu prowadzenia robót górniczych 
w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych pozwoliło na właściwą ich ocenę oraz 
dobór biernych i aktywnych środków ich zwalczania, co przy konsekwentnym ich stosowaniu 
pozwoli na optymalne wyeksploatowanie pokładu 510 w przedmiotowym rejonie. 

- Pomimo wysokiej aktywności sejsmicznej występującej w rejonie eksploatowanej ściany 9b-S 
oraz występowania realnego zagrożenia metanowego i pożarowego zastosowanie przedstawio
nej profilaktyki pozwoliło na bezpieczne prowadzenie robót górniczych. 

- Rozpoczęte badania w zakresie wzmacniania i utrzymywania wyrobisk przyścianowych powin
ny pozwolić znaleźć optymalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i kosztów ich stosowa
nia. 

- Prowadzone eksperymenty w zakresie lokalizacji i parametrów otworów służących do odmeta
nowania powinny umożliwić optymalne wykorzystanie powierzchniowej stacji odmetanowania. 
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First Working, Fanelling and Mining of the 51 O Seam in Conditions 
of Simultaneous N aturai Hazardsin New Exploitation Fields: S and T 
of Hard Coal Mine (KWK) "Staszic" - Experiences and Perspectives 

The paper presents geological and mining conditions as well as simultaneous natura! hazards that 
had to be taken in to consideration during extraction planning o f t he 51 O seam in new exploitation 
fields: S and T in Hard Coal Mine "Staszic". It also presents the plan of first working and exploita
tion of the above mentioned seam along with the experiences gained during extraction works of 
cutting the two first walls and mining of the first wall 9b-S in the 3rd (root) layer of the 510 seam 
in the S field . Finally it also shows the way of using the experience gained and the future perspec
tives of planning and mining of the successive walls in the 510 seam in the fields: S and T in Hard 
Coal Mine "Staszic". 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Stan kotwienia w kopalniach węgla kamiennego 

Andrzej Nierobisz 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Wojciech Jeziorowski 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano stan kotwienia w polskim górnictwie węglowym 
w oparciu o bazę danych "Kotwie 2005" uzupełnioną informacjami z kopalń. Omówiono zmiany 
przepisów dotyczących kotwienia oraz podano metodykę obliczania efektów ekonomicznych sto
sowania samodzielnej obudowy kotwowej popartą przykładem . 

SŁOWA KLUCZOWE: Górotwór, obudowa, kotwienie 

l . WPROW ADZENIE 

Obudowa kotwowa jest powszechnie stosowana od wielu lat w światowym górnictwie węglowym. 
Stanowi ona podstawowy element bezpiecznego utrzymania wyrobisk korytarzowych. W kopal
niach l iczących się producentów węgla, takich jak: Stany Zjednoczone, Republika Południowej Af
ryki czy Australia, stanowi ona praktycznie jedyny rodzaj obudowy. Doświadczenia światowego 
górnictwa węglowego wskazują, że w wyniku szerokiego wprowadzania do kopalń węgla wkleja
nej obudowy kotwowej uzyskano poprawę bezpieczeństwa pracy, istotną obniżkę kosztów włas

nych oraz wzrost produkcji . 
Prowadzone w polskich kopalniach węgla w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubie

głego wieku liczne udane próby kotwienia nie zakończyły się jej wdrożeniem na szeroką przemy
słową skalę tak jak na przykład w kopalniach rud miedzi. Obudowa kotwowa była stosowana spo
radycznie. Ilościowy zakres stosowania kotwienia w stosunku do ogólnego kilometrażu wyrobisk 
był skromny i obejmował głównie rozcinki rozruchowe ścian, osadniki i inne wyrobiska pomocni
cze w węglu oraz wzmacnianie skrzyżowań chodników przyścianowych [7], [13], [20]. 

Ponowne zainteresowanie kopalń obudową kotwową począwszy od roku 1991 związane było 
ze zmianami ustrojowymi i otwarciem Polski na świat. Brak dotacji budżetowych lub ich znaczne 
ograniczenie oraz kłopoty ze sprzedażą węgla wymusiły poszukiwania sposobów obniżki kosztów 
produkcji poprzez stosowanie efektywnych rozwiązań technicznych. Jednym z t;lkich rozwiązań 
jest zastosowanie kotwi górniczych jako obudowy wstępnej, podstawowej lub pomocniczej wszę
dzie tam, gdzie jest to możliwe i dostatecznie uzasadnione. 

Pierwszym zakładem górniczym była kopalnia Wesoła. Po uzyskaniu zgody Okręgowego Urzę
du Górniczego w lipcu 1991 roku przystąpiono do drążenia pochylni I a następnie rozcinki ściany 

820 w pokładzie 349. Przedsięwzięcie zostało zakończone sukcesem. W sumie wydrążono 380m 
pochylni i 180m rozcinki ścianowej [14]. 

W kopalni Pniówek pierwsze próby z obudową kotwową wykonano w grudniu roku 1991, na 
skalę przemysłową do kotwienia przystąpiono w kwietniu 1992 roku . W kopalni Sośnica rozpaczy-

_ s- •. 
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nając kotwienie wykorzystano doświadczenie, materiały i sprzęt oferowany przez niemiecką firmę 
BWZ. W kopalni Andaluzja zaprojektowano sposób wzmocnienia obudowy chodników przyścia
nowych, co pozwoliło na wyeliminowanie budowy podciągów drewnianych przed i za frontem ścia
ny dla utrzymania funkcji i gabarytów wyrobisk dla następnej ściany [ 14] . 

Wzorując się na powyższych przykładach inne kopalnie również zaczęły stosować obudowę 
kotwową. Focząwszy od roku 1991 Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa i Po
litechnika Śląska rozpoczęły intensywne działania na rzecz rozwoju obudowy kotwowej w kopal
niach węgla. W wyniku tych dz i ałań zostały zrealizowane następujące wa::-unki upowszechnienia 
obudowy kotwowej , a mianowicie: 
- opracowano i wprowadzono do stosowania liberalne przepisy; 
- rozwinął się rynek kotwi, ładunków klejowych, lekkich kotwiarek wraz z serwisem oraz akce-

soriów do kotwienia i kontroli górotworu; 
- coroczne odbywały się w GIG szkolenia dla kandydatów na stanowisko inżynierów d/s kotwie-

nia górotworu zapewniając kopalniom wykwalifikowaną kadrę w tym zakresie; 
- wyłoniono kadrę upoważnionych przez Prezesa WUG rzeczoznawców; 
- wykonano prace badawcze dotyczące różnych zagadnień związanych z kotwieniem; 
- najnowsze osiągnięcia związane z zastosowaniem kotwi prezentowano na licznych konferen-

cjach naukowo-technicznych. 
W artykule przedstawiono krótki opis rozwoju zastosowań obudowy kotwowej po 1991 roku. 

Omówiono zmiany przepisów dotyczących kotwienia oraz przedstawiono wybrane dane z bazy "Ko
twie 2005". Podano metodykę obliczania efektów ekonomicznych stosowania samodzielnej obu
dowy kotwowej popartą przykładem. Na podstawie informacj i zebranych z kopalń przedstawiono 
stan kotwienia na l stycznia 2008 roku. 

2. ZMIANY W PRZEFISACH DOTYCZĄCYCHSTOSOWANIA OBUDOWY KOTWOWEJ 

Wprowadzanie w sposób stopniowy, w coraz szerszym zakresie obudowy kotwowej w polskich 
kopalniach węgla kamiennego pociągało za sobą konieczność dokonywania stosownych uregulo
wań prawnych, to jest opracowywania odpowiednich przepisów, określających w sposób jednozna
czny i możliwie szczegółowy zasady jej stosowania. 

Obowiązujące w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku opracowane przez Główny Insty
tut Górnictwa wraz z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Górniczego BUDOKOP 
i wydane w 1976 roku przez Ministerstwo Górnictwa "Tymczasowe wytyczne stosowania obudo
wy kotwowej, kotwowo-podporowej i prostej podporowej w kopalniach węgla kamiennego", funk
cjonując przez kilkanaście lat (do roku 1993), w znacznym stopniu utraciły swoją aktualność i były 
wręcz przestarzałe. Zawężały one możliwości zastosowań obudowy kotwowej w wyrobiskach gór
niczych, podczas gdy praktyka górnicza poszła już dalej i jak to wynikało z nabytych doświadczeń 
w stosowaniu kotwienia możliwości te były znacznie szersze. Potwierdziły to konkretne przykłady 
zastosowania obudowy kotwowej, np. w chodnikach przyścianowych przed frontem czynnej ściany 
(KWK Wesoła). Jak można wnioskować z powyższego przykładu, racjonalne doświadczenie wy
przedziło krępujący przepis, nie odpowiadający już współczesnemu poziomowi wiedzy i technolo
gii w ornawianej dziedzinie. 

Focząwszy od roku 1993 zmieniano i modyfikowano kilkakrotnie przepisy dotyczące kotwienia. 
Obecnie obowiązującym dokumentem prawnym regulującym stosowanie obudowy kotwowej w ko
palniach węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 28.06.2002 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1169) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy prowa
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.06.2006 r. (Dz.U. Nr 124, 
poz. 863). 
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Załącznik nr 3 do powyższego Rozporządzenia reguluje stosowanie obudowy kotwowej w ko
palniach węgla, rud miedzi, cynku i ołowiu. Wprowadzono w nim w stosunku do obowiązujących 
w latach dziewięćdziesiątych przepisów, szereg zmian, takich jak: 
- zwiększono zakres obowiązków i odpowiedzialności rzeczoznawcy; 
- uproszczono wymagania dla projektów obudowy kotwowej w warunkach występowania zagro-

żenia tąpaniami; 

- uproszczono zasady szkoleń w zakresie kotwienia; 
- uzupełniono zasady kontroli samodzielnej obudowy kotwowej . 

We wzmiankowanym powyżej Załączniku nr 3 podano szereg pojęć, których objaśnienia znaj
dują się w powszechnie dostępnej literaturze fachowej (np. wytrzymałość na jednoosiowe ściska
nie Re, RQD, współczynnik rozmakalności r, itd.) oraz normach dotyczących kotwi. Są to: 
- PN-G-15091: Kotwie górnicze. Wymagania. 
- PN-G-15092: Kotwie górnicze. Badania. 

Według Ustawy o Normalizacji z dnia 12 września 2002 roku stosowanie Polskich Norm jest 
dobrowolne, ale daje również możliwość powoływania w przepisach Polskich Norm. 

Zasady stosowania wyrobów w zakładach górniczych określono w artykule 111 Prawa Geolo
gicznego i Górniczego (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że w za
kładach górniczych stosuje się wyroby: 
- spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w odrębnych przepisach; 
- dopuszczone do stosowania do stosowania w zakładach górniczych w drodze decyzji przez Pre-

zesa Wyższego Urzędu Górniczego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 
ust. 8 Prawa Geologicznego i Górniczego. 
Działając na podstawie delegacji przewidzianej wart. 111 ust. 8 Prawa Geologicznego i Górni

czego w dniu 30 kwietnia 2004 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie dopusz
czania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003). Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem l maja 2004 roku. 

3. OBLICZANIE EFEKTÓWZASTOSOWANIA OBUDOWY KOTWOWEJ 

W kopalniach, w których zastosowano samodzielną obudowę kotwową zwracano uwagę na nastę
pujące korzyśc i [141: 
- oszczędność materiałów; 

- skrócenie czasu zbrojenia rozcinek rozruchowych; 
- wzrost bezpieczeństwa pracy; 
- poprawa jakości węgla poprzez wyeliminowanie przybierki kamienia w stropie. 

Kopalnie stosujące przykotwienie łuków stropnicowych (rys. l), zwracały uwagę na następują
ce korzyści powyższego rozwiązani a: 

- wyeliminowanie dotychczas stosowanych stojaków stałowych i drewnianych wzmacniających 
obudowę chodnika przyśc ianowego przed i za fronteR1 ściany oraz podciągów stalowych i drew
nianych budowanych w rejonie skrzyżowań; 

- poprawę warunków BHP i zwiększenie komfortu pracy na skrzyżowaniu chodnika ze ścianą; 
- ograniczenie opadów stropu na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem przyścianowym przy wybu-

dowie łuków ociosowych; 
- wyraźną poprawę utrzymania chodnika przed oraz za frontem ściany - obserwowano mniejsze 

zaciskanie i deformacje obudowy; 
- skracanie czasu przygotowania skrzyżowania ściany z chodnikiem do przekładki przenośnika 

ścianowego; 

- zwiększenie postępu ściany przez uproszczenie zabudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem 
przyścianowym. 
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Niektóre kopalnie próbowały liczyć efekty uzyskiwane z tytułu zastosowania obudowy kotwo
wej. Przykładowo kopalnia Pniówek podała, że oszczędności z tytułu wprowadzenia obudowy ko
twowej wyniosły 450 zł na metrze wykonanego wyrobiska [l] . 

Kopalnie Andaluzja i Czeczott podawały, że przy wzmacnianiu obudowy łukowej kotwiami 
w chodnikach przyścianowych ścian zawałowych efekty ekonomiczne nie są mniejsze od 50 zł na 
metr chodnika. Przy prowadzeniu chodnika w samodzielnej obudowie kotwowej efekty wzrastają 
do około 200 zł na metrze wyrobiska [14]. 
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Rys. L Sposób przykotwienia luków stropnicowych 
w chodniku 435, pokład 324/3 kopalni Bolesław Śmiały [18] 
Figure l. The way of bolting o f cambered girder arches 
in the 435 roadway, seam 324/3 of the Bolesław Śmiały Mine [18] 

Powyższe dane potwierdzają fakt, że obliczanie rzeczywistych korzyści wynikających ze stoso
wania obudowy kotwowej nie jest rzeczą prostą i zależy od wielu czynników. Dlatego też w Głów
nym Instytucie Górnictwa opracowano metodę obliczania efektów ekonomicznych związanych z za
stosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej [15]. 

Obliczanie efektów ekonomicznych z tytułu zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej po
lega na porównaniu kosztów poniesionych na wykonanie wyrobiska w obudowie kotwowej z kosz-
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tarni poniesionymi na wykonanie tego samego wyrobiska w obudowie tradycyjnej (podporowej). 
Sumaryczne efekty ekonomiczne Es można policzyć z zależnośc i: 

Es= (KT- K 5) + (01 + 0 2 + 0 3 + 0 4)- KKt 

gdzie: KT- sumaryczny koszt obudowy tradycyjnej (podporowej), zł; Ks- sumaryczny koszt sa
modzielnej obudowy kotwowej, zł; 0 1 -oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia; 0 2 - osz
czędności z tytułu wyeliminowania problemów na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem oraz związa
ne z zwiększeniem postępu ściany; 0 3 -oszczędności z tytułu wzrostu bezpieczeństwa i poprawy 
warunków pracy; 0 4 - oszczędnośc i związane z poprawąjakości węgla poprzez wyeliminowanie 
przybierki kamienia w stropie; KKt- koszt zabudowy kotwi technologicznych, monitoringu i pro
jektu. 

Poniżej przedstawiono przykład obliczania efektów ekonomicznych zastosowania samodzielnej 
obudowy dla chodnika Z-1 drążonego w pokładzie 41311+2 kopalni Jankowice [4] . 

3.1. Opis warunków geologiczno-górniczych 

Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł.41311+2 zlokalizowany był na głębokości 350 metrów z prze
znaczeniem jako chodnik przyścianowy, likwidowany wraz z postępem ściany . Jego długość wy
nosiła 1633 metrów. Wyrobiska zostało wykonane o przekroju trapezowym o wymiarach (rys. 2) : 
- szerokość: s :<S: 4,5 m, 
- wysokość: 2,6 :<S: w :<S: 3,5 m. 

Pokład 413/1+2 w przedmiotowym rejonie posiadał miąższość od 1,2+2,5 m, średnio 1,85 m. 
Nachylenie pokładu było zmienne, w granicach 8+12°. W stropie pokładu występowały iłowce, iło
wce zapiaszczone z występującymi wkładkami piaskowca. W spągu pokładu zalegał łupek ilasty 
twardy z wkładkami łupku piaszczystego. Parametry fizyko-mechaniczne węgla i skał otaczają

cych kształtowały się następująco: 

- laboratoryjna wytrzymałość węgla pokładu 41311+2 najednoosiowe ściskanie, Re= 7,9 MPa, 
- penetrometryczna wytrzymałość na ści skanie skał stropowych (073 m), Re= 21727,1 MPa, 
- laboratoryjna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych (073 m), Re= 31 MPa, 
- wskaźnik szczelinowatości (073 m), RQD = 21%, 
- wskaźnik rozmakalności , r > 0,8. 

Pokład 41311+2 oraz skały otaczające były suche i nie stwierdzono wykropleń wody ze stropu 
wyrobiska. Na wybiegu odcinka w obudowie kotwowej nie przechodziły krawędzie pokładów wy
żej leżących. Wyrobisko przechodziło nad krawędzią pokładu 415/1 odległego w pionie 58+66 m. 
oraz nad krawędzią pokładu 41711+2 odległego w pionie o 70 m. Na podstawie przeprowadzonych 
obserwacji stwierdzono, że krawędź pokładu 41511 oraz pokładu 41711+2 nie mały negatywnego 
wpływu na stateczność wyrobiska. Pokład 41311+2 zaliczony został do: 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- III kategorii zagrożenia metanowego, 

klasy B zagrożenia pyłowego, 
- nie zagrożonego tąpaniami. 

3.2. Schemat obudowy kotwowej 

Obudowę kotwową stanowiły następujące elementy (rys. 2): 
w stropie wyrobiska: 
- kotwie stalowe typu APP <jl22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości T,5' m, 
- siatka zgrzewana o boku oczka maks. 100 mm, 
- okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości minimum 0,25 m i grubości minimum 

2mm; 
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w oc iosach wyrobiska: 
- kotwie stalowe typu APP <1>22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości l ,8 m, 

- kotwie urabialne typu KW S z <1> 18 mm o długości l ,8 m, 
- siatka zgrzewana stalowa o boku oczka maks. 100 mm. 

Rys. 2. Schemat obudowy kotwowej dla chodnika nadścianowego Z-1 pokład 41311 +2 [4] 
Figure 2. Layout o f roof bolting for the Z-l upper entry o f 413/1 seam [4] 

3.3 . Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych 

W oparc iu o dane uzyskane z kopalni oraz od producentów materiału i sprzętu przeprowadzono 
obliczenia efektów ekonomicznych, jakie uzyskano z tytułu stosowania samodzielnej obudo wy ko
twowej. Syntetyczne wyniki przedstawiono poniżej (tab. 1): 

Tabela !.Wyniki obl iczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwowej 
Table l. Results of economic effects ' calculations o f f b aJplying roo olting 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów (2- 3) 

(obudowa ŁP) kotwowa [zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 zł/łuk 317 zł/rząd -79 

Materiał 779 zł/łuk 428 zł/rząd +351 

Sprzęt 45 zł/luk 109 zł/rząd -64 

Transport 76 zł/luk 11 zł/rząd +65 

Całkowity koszt 1138 zł/łuk 865 zł/rząd +273 

Sumaryczny efekt ekonomiczny= +273 x 1633 m= 445 809 zł 

Obniżka kosztów o 23,9% 

Jak wykazano w szeregu publikacjach [4], [10], [15], [16], [21 ] koszt wykonania l metra wyro
biska w samodzielnej obudowie kotwowej jest co najmniej o 20r:'ó mniejszy niż wyrobiska w obu
dowie łukowej. W kosztach stosowania samodzielnej obudowy kotwowej obliczano cztery rodzaje 
kosztów. Ich udział wynosi odpowiednio: 
- robocizna - 36,5%, 
- materiał- 49,7%, 

- sprzęt- 13%, 
- transport - 0,8%. 



Największą pozycją, stanowiącą prawie połowę całkowitych kosztów samodzielnej obudowy 
kotwowej są materiały. Koszty związane z materiałem, sprzętem i transportem ponoszone na jeden 
metr wyrobiska są stosunkowo stałe w określonym przedziale czasu, podczas gdy koszty robocizny 
zmieniają się wraz ze wzrostem wydajności. Wzrost wydajności z kolei uwarunkowany jest wzro
stem doświadczeń nabywanym przez załogi, stosowaniem wysokowydajnego i bezawaryjnego sprzętu. 

W przeprowadzonych obliczeniach nie uwzględniono efektów z tytułu : 

- zmniejszenia zatrudnienia w ścianie; 
- zwiększenia postępu ściany z tytułu wyeliminowania problemów na skrzyżowaniu ściany z chod-

nikiem; 
- wzrostu bezpieczeństwa i poprawy komfortu pracy na skrzyżowaniach; 
- poprawy jakości węgla poprzez wyeliminowanie przybierki kamienia w stropie i spągu. 

Obliczanie powyższych efektów jest zagadnieniem skomplikowanym i wymaga dalszych badań 
oraz indywidualnego podejścia do każdego wyrobiska, uwzględniając w obliczeniach fazę drąże
nia, utrzymania i jego likwidacji. 

4. AKTUALNYSTAN KOTWIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLOWYM 

W Głównym Instytucie Górnictwa począwszy od roku 1991 starano się zbierać dane statystyczne 
odnośnie zastosowań obudowy kotwowej. W roku 2004 powstała baza danych "Kotwie 2004" obej
mująca wyrobiska wykonane w latach 1991-:-2003. W bazie ujęto cztery podstawowe rodzaje zasto
sowań obudowy kotwowej [12]: 
- samodzielna obudowa kotwowa, obudowa składająca się wyłączne z kotwi; 
- obudowa kotwowo-podporowa, obudowa składająca się z kotwi oraz nie połączonych z nimi 

odrzwi obudowy podporowej prostej bądź łukowej; 
- obudowa podporowo-kotwowa (lub bardziej prawidłowo: odrzwiowa-przykotwiona), obudowa 

składająca z odrzwi obudowy podporowej prostej bądź łukowej oraz połączonych z nimi kotwi; 
- obudowa kotwowo-podporowa mieszana, obudowa w której występują kotwie połączone i nie 

połączone z odrzwiami obudowy podporowej prostej bądź łukowej . 

;,·-- -- ------· --- - -·- --
!Lll~------ ____ , _ _ ., __ _ 

Rys. 3. Długość wyrobisk wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów obudowy w latach 1991-2001 
Figure. 3. Length of gallcries driven with thc use of different kinds of support in the years 1991-2007 
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Baza była aktualizowana i obecnie zarejestrowane są 33 kopalnie (571 wyrobisk). Według stanu 
na 1.01.2008 roku sumaryczna długość wyrobisk wykonanych w latach 1991-2007 z zastosowa
niem różnych rodzajów obudowy kotwowej wynosi 498 910 m. W rozróżnieniu na poszczególne 
rodzaje obudowy długość wyrobisk kształtuje się następująco (rys. 3) : 

w samodzielnej obudowie podporowej wykonano 53 531 m wyrobisk, 
- w obudowie podporowo-kotwowej wykonano 400 511 m wyrobisk, 

w obudowie kotwowo-podporowej wykonano 8245 m wyrobisk, 
- w obudowie mieszanej wykonano 36 623 m wyrobisk. 

Procentowy udział poszczególnych rodzajów obudowy w sumarycznej długości wyrobisk wyko
nanych w latach 1991-2007 kształtuje się następująco (rys. 4): 
- samodzielna obudowa kotwowa: 11%, 
- obudowa podporowo-kotwowa: 80%, 
- obudowa kotwowo-podporowa: 2%, 
- obudowa mieszana: 7%. 

Rys. 4. Procentowy udział różnych rodzajów obudowy w sumarycznej długości 
wyrobisk wykonanych z zastosowanie kotwi w latach 1991-2007 
Figure 4. Proportional part o f different kinds o f support with the use o f bo l ts 
realized in the years 1991-2007 

Jak wynika z powyższych danych udział samodzielnej obudowy kotwowej w ogólnym metrażu 
wyrobisk wykonanych z zastosowaniem kotwi jest niewielki. Jej dynamiczny rozwój po roku 1991 
został zahamowana na skutek dwóch zaistniałych zawałów (2.11. 1994- KWK Anna; 5.07.1995-
KWK Staszic). Powyższe zawały stworzyły barierę psychologiczną i zahamowały rozwój obudowy 
kotwowej po roku 1995. Ówczesne kierownictwo Rybnickiej Spółki Węglowej uznało jednak, że 
obudowa kotwowa jest ważnym elementem obniżki kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych i dla
tego począwszy od roku 1999 metraż wyrobisk w samodzielnej obudowie zaczął wzrastać (rys. 5). 
Po likwidacji Spółek Węglowych tendencja ta nie została utrzymana. W roku 2008 jedynie w KWK 
Staszic wykonywano samodzielną obudowę kotwową w systemie wybierania resztek [8]. 

Doświadczenia zdobyte przez kopalnie węgla kamiennego po roku 1991 w zakresie stosowania 
samodzielnej obudowy kotwowej są jednoznacznie pozytywne w rozcinakach rozruchowych ścian 
i chodnikach przyścianowych likwidowanych za frontem. Nie było problemów z utrzymaniem sta-
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teczności zakotwionego stropu, natomiast zasadniczym problemem było ograniczenie wypiętrzania 
spągu. Doświadczenia w tym zakresie zdobyły między innymi takie kopalnie jak: Wesoła, Pniówek, 
Mysłowice, Jankowice, Chwałowice [l], [2], [3], [21] , [23]. 

· Jak udowodniono niezaprzeczalnie [5], obudowę kotwową można stosować w wielu kopalniach 
ponieważ kryterium wytrzymałościowe (określone na podstawie załącznika Nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2006 r.) dotyczące 3 metrowych pakietów skał stropowych speł
nione jest w: 
- 30,7% w warstwach libiąskich, 
- 60,7% w warstwach łaziskich , 

- 71,9% w warstwach orzeskich, 
- 90,5% w warstwach rudzkich, 
- 92,1% w warstwach siodłowych. 

Ponadto podając za pracą [5] dla skał o wytrzymałości powyżej 15 MPa kryterialne wartości 
RQD i wskaźnika rozmakalności spełnia ponad 99% piaskowców, 94% mułowców i 72% iłowców. 

W obecnej sytuacji polskiego górnictwa samodzielna obudowa kotwowa powinna być stosowa
na wszędzie tam gdzie warunki górniczo-geologiczne na to pozwalają a rzetelny rachunek kosztów 
potwierdza ekonomiczną zasadność jej stosowania. 
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Rys. 5. Długość wyrobisk wykonanych w samodzielnej obudowy kotwowej w latach 1991- 2007 
Figure S. Length o f galleries driven with the use o f roof bolting in the years 1991-2007 

W związku ze zmniejszeniem liczby wyrobisk wykonywanych z zastosowaniem samodzielnej 
obudowie kotwowej począwszy od roku 2002 zaczęto proponować kopalniom rozwiązania obudo
wy będące kombinacjami obudowy podporowej i kotwowej. 

Nowym elementem proponowanych rozwiązań obudowy podporowo-kotwowej przecinek ścia
nowych, było zastosowanie stropnicy prostej posiadającej szczelinę wzdłuż całej swej długości, co 
umożliwia zabudowanie kotwi w dowolnym miejscu stropnicy bez konieczności stosowania dodat
kowych strzemion. Do chwili obecnej opracowano kilka typów stropnic. Składają się one z połączo
nych ze sobą dwuteowników, ceowników bądź zetowników. Pierwszą kopalnią, która w sierpniu 2002 
roku zastosowała nowy sposób obudowy była KWK Wieczorek [17]. Następnie proponowane roz
wiązanie zastosowano w innych kopalniach (wg wiedzy autorów, w co najmniej w 19 wyrobiskach). 
Największe doświadczenia w tym zakresie zdobyła kopalnia Halemba-Wirek, Ruch Wirek gdzie 
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w okresie od września 2003 roku do czerwca 2008 roku wykonano 6 przecinek ścianowych. Wnio
ski są następujące [6]: 
l. We wszystkich przecinakach ścianowych budowano odrzwia z rozstawem 1,5 m (rys. 6). Pozwo

liło to na przyspieszenie ich drążenia i uzyskanie oszczędności kosztów robocizny dochodzące 
do 44%. Obniżono koszty materiałowe wykonania przecinek o około 31%. 

2. Parametry geologiczno-górnicze były następujące: 
- wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie skał stropowych: 27,3758,7 MPa, 
- grubość eksploatowanych pokładów: l ,474,5 m, 
- głębokość eksploatacji: 6257760 m. 

3. Możliwość montażu kotwi w dowolnym miejscu bez konieczności stosowania dodatkowych 
strzemion uprościła zdecydowanie technologię wykonywania obudowy podporowo-kotwowej 
w porównaniu do stropnicy typu V. W związku z mniejszą i lością kotwi (2 lub 3 sztuki), czas 
zabudowy kompletu odrzwi uległ skróceniu. 

4. Nastąpiła poprawa warunków pracy, w związku z mniejszym ciężarem jednostkowym odrzwi. 
5. Uzyskano duże korzyści w fazie zbrojenia ścian, na co wpływ miał prostokątny przekrój po

przeczny wyrobiska oraz eliminacja stojaków pośrednich. 

Rys. 6. Schemat obudowy przecinki ściany 2GBIII w pokładzie 5G2 [6]. 
I- stojak Valent lub SV, 2- stropnica USG-2, 3- kotwie stalowe wklejane 
o nośności nie mniejszej niż !50 kN, 4- siatka typu łańcuchowego rodzaju ciężkiego, 
5 -siatka ociosowa dowolnego typu lub połowice, 6- stabilizatory podziałki odrzwi 
Figure 6. Layout of support in the 2GBIII face entry o f seam 5G2 [6] 
l- Valent propor SV prop, 2- USG-2 carnbcred girder, 3- resin-grouted roofbolts 
with a support load-bearing capacity not less than l5G kN, 4- mesh o f type ofheavy kind chain, 
5- side mesh-wire lagging o f any type or half round timbers, 6- stabilizers o f frames pitch 
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Analiza danych statystycznych przedstawionych powyżej pokazuje, że zdecydowana większość, 
bo aż 80% zastosowań obudowy kotwowej związana jest z obudową podporowo-kotwową czyli za
stosowaniami kotwi do przykotwienia łuków stropnicowych lub wzmocnienia wyrobisk przyścia

nowych. W ostatnich pięciu latach z dużym powodzeniem zaczęto stosować wysokie kotwienie dla 
utrzyma stateczności wyrobisk przyścianowych za fro ntem ściany [ 11] , [22]. 

Stosuje się różne rozwiązania . Przeważnie jest to jedna lub dwie prostki budowane wzdłuż wy
robiska na zakładkę lub na styk przykotwione za pomocą kotwi strunowych. Przykład rozwiązania, 
które pozwoliło na utrzymanie 1170 m chodnika za frontem ściany przedstawiono na rysunku 7 [ 19]. 

A 

l . kaszt drewniany dz iewięciopunktowy , 

2 - podciąg z szyn, 
3 - kotwy stmnowe 1R4C/320 o minimalnej noSnoSci 320 kN, 
4 - odrzwia t pu ŁP9N -29/A , 
5 - prostk i V -25 , 
6 - podciąg drewniany na stojakach drewnianych . 

Rys. 7. Sposób wzmocnienia chodnikaj85 w pokładzie 40711 [19] 
Figure 7. The way o f reinforcement o f j85 gallery in seam 40711 [19] 

PODSUMOW ANIE 

Prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa statystyki dotyczące kotwienia w polskim górnictwie 
węglowym są praktycznie jedynymi, na podstawie których można śledzić zmiany i trendy zacho
dzące w tym obszarze. 
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Analiza danych uzyskanych w trakcie aktualizacji bazy "Kotwie 2005" upoważnia do przedsta
wienia następujących stwierdzeń : 

l. Najchętniej stosowanym rodzajem zastosowania kotwi jest obudowa podporowo-kotwowa. W la
tach 1991-2007 wykonano 400 511 m wyrobisk z zastosowaniem tego rodzaju obudowy, co sta
nowi 80% sumarycznej długości wyrobisk wykonanych z zastosowaniem kotwi. 

2. Największym metrażem wyrobisk wykonanych z zastosowaniem kotwi może się wykazać ko
palnia Bogdanka, która zdobyła doświadczenia na przeszło 100 kilometrach wyrobisk wykona
nych w różnych konfiguracjach obudowy podporowej i kotwi, co zapewne rzutuje na jej wyniki 
finansowe. W dalszej kolejności plasująsię kopalnie: Knurów, Ziemowit, Bolesław Śmiały, Szczy
głowice. 

3. Według stanu na 1.01.2008 r., jedyną kopalnią stosującą samodzielną obudowę kotwowąjest 
kopalnia Staszic, gdzie w roku 2007 wykonano 1160 m wyrobisk w unikatowym systemie wy
bierania resztek. 

4 . Analiza uzyskanych danych pozwala stwierdzić, że obudowa kotwowa nadal pozostaje niedoce
niona jako skuteczny i tańszy sposób zabezpieczenia wyrobisk podziemnych lub też ich wzmoc
nienia w przypadku niekorzystnych warunków, to znaczy tam gdzie stosuje się znaczne ilości dro
gich stojaków indywidualnych. 
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The State of Bolting in Hard Coal Mines 

In the paper, the state of bolting in Polish coal mining was presented on the basis of "Bolts 2005" 
database, supplemented with information from mines. The changes of regulations were discussed, 
relating to bolting, as well as the methodology of calculation of economic effects was presented of 
applying independent roof bolting, supported with an example. 
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Nowe rozwiązania w procesie zbrojenia i likwidacji ścian 
w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. 

Zbigniew Stopa, Mirosław Masiakiewicz, Bolesław Kazek 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualnie stosowane rozwiązania stosowane w pro
cesie zbrojenia i likwidacji ścian w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. W szczególności scharakte
ryzowano stosowane rozwiązania obudowy kotwiowo-podporowej przecinek rozruchowych ścian 
oraz stosowane systemy transportu wyposażenia mechanizacyjnego ze ściany likwidowanej do ściany 
zbrojonej. Z nowo wdrożonych w ostatnim okresie rozwiązań na uwagę zasługuje metoda dostoso
wywania wysokości spągu w przecince rozruchowej poprzez jego podsypywanie, oraz nowy spo
sób wykonywania "sztucznego stropu" w procesie przygotowania ściany do likwidacj iz zastosowa
niem podwójnej siatki ogrodzeniowej bez stosowania drewna (tzw. "filarówek") . 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, systemy ścianowe eksploatacji węgla, zbro
jenie i likwidacja ścian, przecinki rozruchowe ścian, Lubelskie Zagłębie Węglowe 

l. WPROW ADZENIE 

Aktualnie kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. wydobycie węgla na poziomie 25000 ton na 
dobę urobku węglowego uzyskuje z dwóch ścian wydobywczych (około 90%) i z robót przygoto
wawczych z wyrobisk korytarzowych drążonych w pokładzie (około 10%). W posiadaniu kopalni 
są trzy kompleksy mechanizacyjne, z których dwa pracują w dwóch czynnych ścianach, a trzeci 
jest w procesie przezbrajania. Dzięki stosowanym w kopalni ,,Bogdanka" dużym wymiarom pól ścia
nowych (długość ścian standardowo wynosi 300 m, a wybieg zwykle około 3000 m) ilość prze
zbrojeń jest stosunkowo niewielka i zdecydowanie mniejsza niż w warunkach kopalń śląskich. Jest 
to i tak 2-3 przezbrojenia rocznie, co sprawia, że problem sprawnej likwidacji ściany, alokacji wy
posażenia mechanizacyjnego i zbrojenia ścian, jest ważny i zasadniczo wpływający na efektywność 
prowadzonej eksploatacji węgla. W złożonym problemie przezbrajania ścian wyodrębnić można kil
ka elementów składowych takich jak: 
a) przecinka rozruchowa ściany; 
b) prowadzenie ściany na ostatnich 12 metrach jej wybiegu, tj. wykonanie sztucznego stropu nad 

obudową zmechanizowaną; 

c) wykonanie przedziału dla transportu wyposażenia ściany; 
d) demontaż wyposażenia ściany; 

e) alokacja wyposażenia mechanizacyjnego ze ściany likwidowanej do nowo zbrojonej; 
f) proces zbrojenia ściany i jej rozruchu. 

2. PRZECINKI ROZRUCHOWE ŚCIAN 

Problem wyboru najbardziej racjonalnego kształtu geometrycznego i jego wielkości oraz doboru 
rodzaju obudowy górniczej przecinek rozruchowych ścian był przedmiotem wieloletnich prób i eks-
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perymentów i jest nadal sprawą otwartą. W chwili obecnej od szeregu już Jat stosowany jest stan
dardowo jeden rodzaj przecinek rozruchowych, zróżnicowanych jedynie w szczegółowych elemen
tach. Jest o przecinka rozruchowa w obudowie kotwiowo-podporowej o odrzwiach łukowo-prostych 
typoszeregu ŁPrP, o wielkości odrzwi 13. Obudowę kotwiową stanowi kotwienie niskie za pomo
cą kotwi stalowych z łbem kutym o długości 2,7 m oraz kotwienie wysokie z użyciem kotwi stru
nowych o długości całkowitej 6,0 m. Kotwie strunowe budowane są poprzez prosty odcinek kształ
townika V z otworem w połowie długości, który obejmuje dwa sąsiednie odrzwia. Przykład typowe
go przekroju poprzecznego przecinki rozruchowej ściany , stosowany w kopalni "Bogdanka" przed
stawiono w na rysunku l. 
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Rys. l. Odrzwia łukowo-proste typoszeregu ŁPrP wielkości 13 wykonanie Ł 

Stosowane odrzwia obudowy łukowo-prostej typoszeregu ŁPrP mają dwa alternatywne warian
ty: z krótszą stropnicą (wykonanie Ł) i z dłuższą stropnicą (wykonanie K). W zależności od grubo
ści pokładu różnicuje się wysokość wykonywanej przecinki poprzez zmianę długości elementów 
ociosowych odrzwi. Przy mniejszych wysokościach stosowane są odrzwia w wykonaniu K, które 
przy zmniejszaniu wysokości nie tracą zbyt wiele na szerokości. Porównanie odrzwi łukowo-pro
stych typoszeregu ŁPrP w wykonaniu K iŁ przedstawiono na rysunku 2. 

Wykoncrie t. 'iiyko '\onic < 

Rys. 2. Porównanie odrzwi łukowo-prostych typoszeregu ŁPrP w wykonaniu Ł i K 

324 



Przykład typow~j obudowy kotwiowo-podporowej przecinki rozruchowej stosowanej w kopal
ni "Bogdanka" przedstawiono na rysunek 4. 

Drążenie przecinki rozruchowej prowadzone jest za pomocą kombajnu AM-75, a kotwienie za 
pomocą samojezdnego wozu kotwiącego SWKB. Uzyskiwany postęp drążenia to średnio lO m/dobę. 
Wyposażenie przodka jest typowe jak dla drążenia chodników przyścianowych. 

Rys. 3. Wykonana przecinka rozruchowa w obudowie kotwiowo-podporowej z odrzwiami ŁPrP 

W zakresie doboru właściwych wymiarów geometrycznych przecinek rozruchowych ścian pe
wien problem stanowiło właściwe dobranie jej wysokości. W związku z tym, że wysokość prze
cinki rozruchowej musi uwzględnić wartość wypiętrzenia spągu, a ta jest bardzo trudna do trafnego 
zaprognozowania, w ostatnim czasie wprowadzona została metoda drążenia przecinki o pełnej wy
sokości, następnie wypełnienie skałą płonną przestrzeni pomiędzy spągiem przecinki rozruchowej 
a spągiem pokładu. 

Problem doboru wysokości przecinki rozruchowej jest szczególnie aktualny w przypadku po
kładu 385/2, gdyż średnia jego grubość wynosząca około l ,8m stanowi jedynie niewielką część peł
nej wysokości przecinki wynoszącej 4,4 m. Ze względów technologicznych z uwagi na wymiary 
maszyn i urządzeń oraz ich usytuowanie w strefie przodkowej, obniżenie wysokości przecinki po
niżej 3,0 m nie jest już i tak możliwe. 

Pierwsze zastosowanie systemu zbrojenia ściany z podsypanego spągu miało miejsce w przy
padku zbrojenia ściany 2/IV w pokładzie 385/2 w 2007 roku. Sytuacja była wówczas następująca: 
Od momentu wykonania przecinki rozruchowej dla ściany 2/IV /385 do rozpoczęcia jej zbrojenia 
upłynęło około l roku (marzec 2006- marzec 2007). Wypiętrzenie spągu na długości przecinki, któ
rej wysokość początkowa wynosiła 4,4 m osiągnęło wartość zaledwie 0,2 m. Pozostała część wy
sokości 4,2 m dla sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-12/27 POz i przy grubości pokładu 
1,7 m była zdecydowanie za duża . W efekcie przestrzeń nad sekcjami do stropu przecinki pozosta
jąca do wypełnienia kasztem drewnianym wynosiłaby około 1,5 m. Przystąpiono więc wówczas do 
podsypania skałą płonną przecinki na całej szerokości i długości, do wysokości spągu pokładu wę

gla, tj. o wartość l ,O-l ,5 m. Wielkość podsypki skałą płonną była zróżnicowana ze względu na ko
nieczność nie przekroczenia granicznych kątów nachyleń trasy kolejki podwieszanej LPS, którą tran-
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sportowano sekcje obudowy Glinik-12/27 POz w całości. Pierwszą fazę zasypywania przecinki zre
alizowano już wcześniej w trakcie drążenia przodka chodnika nadścianowego 2!1V/385 przez oddział 
GRP-2 (węgiel z drążenia przodka transportowano do zbiornika a skałę płonną zrzucono na spąg 
w przecince i wyrównano. 

Druga faza podsypywania nastąpiła bezpośrednio przed transportem sekcji obudowy ścianowej 
w miejsce ich ustawiania. 
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ooł kowilcj 6.0 m 
·------ ---~ 

...,----K-ot-wy_d_'_~~-X-~._'~_od_':l'--_~'-~-\L:;~~. 
~-'+--___:::::"".. (/--

~ - - ~~-----1---, g 1-- o 

Poklód .185/2 

j__c9L.....L____ __ ~ ~ 
.L----~----------~ 

6400 

Kotew słrJ ncwo o dtug<Jt r.: i 
co!ko""itej 6,0 m G.ludo·Ha ot"Narto 

l~rP/l \3/V36 

A 
, ~~-----

i(oh')' pr~towe o d lu<;j..;ści 
cofkowitej '1,7 rn 

\ 

Rys. 4. Przykład typowego projektu obudowy kotwiowo-podporowej przecinki rozruchowej ściany 

326 



Podstawowe obawy dla zastosowanej metody podsypywania spągu przecinki rozruchowej wy
woływał problem jego stabilności jako spągu dla ciężkiej obudowy ścianowej o masie sekcji powy
żej 20 ton każda, oraz stateczności tej obudowy na takim podłożu. Obawy okazały się zupełnie bez
podstawne. Spąg okazał się wystarczająco stabilny, a jego "idealnie" dobrane położenie względem 
spągu pokładu kapitalnie ułatwiło późniejszy rozruch ściany. Zastosowanie przedstawionej metody 
doboru wysokości przecinki rozruchowej ściany 2/IV/385 w stosunku do wcześniejszych przypad
ków zbrojenia w podobnych warunkach przyniosło następujące korzyści: 
- nastąpiło zmniejszenie o około 10% kosztu wykonania przecinki; 
- całkowita ilość ulokowanego kamienia w przecince wyniosła około 8000 ton, a zamiast kamie-

nia, który pozostawiono w przecince, a który byłby dosypywany do urobku można było wydo
być na powierzchnię o około 8000 ton urobku węglowego więcej; 

- wysokość kasztu nad stropnicami sekcji obudowy ścianowej wahał się od 0,3 do 0,5 m i jest to 
o l m mniej kasztu niż wcześniej, w rezultacie zaoszczędzono około 170m3 drewna oraz wy
eliminowano koszty transportu drewna; 

- ściana 2/IV/385 wykonała pierwsze skrawy (rozruch) w węglu bez potrzeby cięcia kamienia 
w spągu. Wcześniej wyprowadzenie przenośnika ścianowego z kamienia o miąższości około 
1,5 m do spąguwęgla trwały nie mniej niż l tydzień (od lO do 20m postępu ściany) i związane 
było to z koniecznością zanieczyszczenia urobku w fazie rozruchu ściany, oraz dodatkowo czę
stą wymianą noży skrawających kombajnu ścianowego. · 
Schemat przecinki rozruchowej dla ściany 2/IV/385 z podsypanym spągiem i położenie w niej 

sekcji obudowy ścianowej przedstawiono na rysunku 5. 
Od tego czasu metoda podsypywania spągu przecinki rozruchowej do poziomu spągu pokładu 

weszła do podstawowego stosowania. 

Rys. 5. Usytuowanie sekcji obudowy w przecince rozr.uchowej ściany 2/IV/385 
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3. NOWA METODAPRZYGOTOWANIA ŚCIANY DO LIKWIDACJI 

Likwidację ściany w kopalni "Bogdanka" prowadzi się metodą tradycyjną, po zakończeniu pro
cesu przygotowawczego, polegającego na ułożeniu w końcowej fazie biegu ściany tzw. "sztuczne
go stropu" na całej długości sekcji obudowy ścianowej i wykonaniu przedziału transportowego do 
transportu rabowanych sekcji obudowy ścianowej. W zakresie układania sztucznego stropu w roku 
2008 w ścianie 2/IV w pokładzie 385/2 (oddział G-2) zastosowana została nowa innowacyjna me
toda znacznie skraca czas wykonywania tej pracochłonnej fazy przygotowania ściany do likwida
cji. Dotychczasowo do wykonywania "sztucznego stropu" używano pojedynczej siatki ogrodzenio
wej i drewna okrągłego tzw. filarówki (rys. 6). 

Nowa technologia polega na zastosowaniu podwójnej siatki ogrodzeniowej odpowiednio połą
czonej ze sobą w miejsce pojedynczej siatki i drewna. (rys. 7) . 

Zastosowanie tej metody poprzedzone zostało wykonaniem odcinka próbnego (dziesięć sekcji) 
w ścianie 11/II w pokładzie 382 (oddział G-3). 

Zastosowanie nowej metody pozwoliło na osiągnięcie wysokich efektów ekonomicznych, oraz 
pozwoliło na poprawę bezpiecze!'istwa pracy poprzez wyeliminowanie konieczności wchodzenia 
człowieka w strefę opadu skał stropowych i ociosowych. Szczegółowe korzyści są tu następujące: 
- Oszczędność drewna (tzw. filarówki) i brak konieczności jego transportu. Chodzi tu o i lość oko-

ło 3000 sztuk. Bardzo ważne wyeliminowanie poważnego zagrożenia transportu długich mate
riałów przenośnikiem zgrzebłowym w ścianach zmechanizowanych oraz aspekt ekologiczny. 

- Przy układaniu sztucznego stropu z fil arówki konieczne jest cyklicznie rabowanie stropnicy sek
cji obudowy zmechanizowanej . W tym czasie strop nie jest podparty. Powstają rozwarstwienia, 
które są przyczyną opadów skał stropowych. Nowa metoda wyeliminowała niebezpieczne zja
wiska poprzez pracę obudowy w kontakcie stropnicy z górotworem podczas przemieszczania 
obudowy zmechanizowanej. 
Ocios ścianowy jest strefą największego zagrożenia przy prowadzeniu robót w ścianie. Przeby
wanie pracowników w tej strefie zostało wyeliminowane. 

- Wyeliminowano pracę na wysokości, związaną z wkładaniem drewna nad sekcje obudowy zme
chanizowanej. 

- Nastąpiło znaczące skrócenie całego procesu wykonania przedziału transportowego w ścianie, 
w tym wyraźny spadek roboczodniówek przy pracach transportowych w ścianie. Dotychczas pra
ce trwały od około trzy tygodnie, przy nowej tylko 9 dni. Docelowo planowany jest postęp 3 m/ 
/dobę, czyli prace trwałyby 4 doby. 

Rys. 6. Sztuczny strop z zastosowaniem siatki pojedynczej i filarówek 
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Rys. 7. Sztuczny strop z zastosowaniem podwójnej siatki , bez filarówek 

Obecnie trwają prace nad usprawnieniem metody w zakresie podnoszenia i opuszczania pod
wójnej siatki ogrodzeniowej dla przejazdu kombajnu. Podnoszenie ręczne siatki zostanie zastąpio
ne małą mechanizacją- blokiem ruchomym (wielokrążkiem). Czynność ta wykonywana będzk 
przezjednego człowieka z miejsca sterowania obudową zmechanizowaną. 

Po zakończeniu wykonaniu sztucznego stropu, gdy siatka opadnie na spąg za sekcjami obudo
wy, przystępuje się do przygotowania przedziału transportowego. Zwykle wykonuje się dwa skra
wy kombajnem przy zatrzymanej obudowie ścianowej. W szczególnych przypadkach do wykona
nia przedziału transportowego może być potrzebne zastosowanie techniki strzelniczej . Obudowę 
przedziału transportowego stanowią proste odcinki kształtownika V-32 lub V-36 wpuszczone nad 
sekcje (zwykle 2 szt. na jedną sekcję) wsparte na ociosie na stojakach typu SV. Widok gotowego 
przedzi ału transportowego przedstawia fotografia (rys. 8). 

Rys. 8. Widok przedziału transportowego z zabudowaną trasą kolejki spągowej 
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Rabowanie sekcji obudowy zmechanizowanej odbywa się z wykorzystaniem dwóch sekcji za
mykających , które wytransportowywane są ze ściany jako ostatnie. Za sekcjami następuje likwida
cja wyrobiska w związku, z czym konieczne jest przewietrzanie wentylacją odrębną. 

4. ALOKACJA WYPOSAŻENIA MECHANIZACYJNEGO 
ZE ŚCIANY LIKWIDOWANEJ DO ZBROJONEJ 

W latach 1995-2005 transport sekcji obudowy oraz pozostałego wyposażenia mechanizacyjne
go ze ściany likwidowanej do nowo zbrojonej odbywał się za pomocą samojezdnych kolejek pod
wieszanych z zastosowaniem specjalnych zestawów do transportu ciężkiego. Od roku 2005 w pro
cesie przezbrajania ścian, stosowany jest dodatkowo transport za pomocą kolejki spągowej . Pierw
sze zastosowanie takiej kolejki w kopalni ,,Bogdanka", miało miejsce podczas zbrojenia ściany 1/IV 
w pokładzie 385/2 w 2005 roku. Wówczas pojawił się problem kompleksowego rozwiązania trans
portu umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie całych sekcji obudowy zmechanizowanej w prze
cince ścianowej , która posiadałajak na warunki kopalni ,,Bogdanka" duże nachylenie (powyżej 10°). 
Korzystając z doświadczeń kopalń śląskich zastosowano nowoczesną i bezpieczną maszynę, jaką 
jest kolejka spągowa z napędem elektrycznym typu KSZ-900 produkcji firmy Becker-Warkop. Jest 
to układ transportu bez lin, a napęd stanowi ciągnik manewrowy o napędzie elektrycznym. Kolejka 
może przemieszczać się po torowiskach nachylonych wzdłużnie do ±35° i poprzecznie do ±10°. 

Rys. 9. Przeładunek sekcji z kolejki podwieszanej na kolejkę spągową 

Podstawowe zespoły kolejki to: 
- ciągnik elektryczny (lub spalinowy, np. firmy Scharf); 
- zestaw transportowy - w skład którego wchodzi kilka rodzajów platform nośnych (o różnym 

udźwigu) wraz z wyposażeniem; 
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- trasa- w skład której wchodzą szyny proste i łukowe, rozjazdy i inne elementy torowiska, trasa 
zakm'lczona jest rampą wyładowczą (klinem); 

- wyposażenie dodatkowe- mające na celu usprawnienie oraz poprawę bezpieczeństwa osób, przy 
wykonywaniu określonych czynności związanych z transportem prowadzonym kolejką zębatą 
(sterowanie pilotem z bezpiecznego miejsca). 
Walory użytkowe tej kolejki już po krótkim okresie eksploatacj i okazały się niezwykle przydat

ne w prowadzeniu robót zbrojeniowych. Najlepiej o tym świadczy fakt, że dla potrzeb zbrojenia ścia
ny 1/IV kolejka eksploatowana była na zasadach najmu. Natomiast po zakończeniu zbrojenia tej 
ściany kolejka ta została zakupiona na własność . 

Podstawowe zalety tego rodzaju transportu to: 
- łatwe przygotowanie trasy dla kolejki (segmenty o długości 3m układane są kolejno i przytwier-

dzone do spągu za pomocą kotew); 
- łatwa i dogodna obsługa maszyny sterowanej pilotowo; 
- ciągła obserwacja załadowanego ładunku na platformie transportowej; 
- łatwy i szybki demontaż trasy; 
- jednostajnajazda z ładunkiem; 
- dopuszczalny transport przy znacznych nachyleniach do ±35°; 
- bezawaryjna praca. 

Rys. 10. Wyjazd sekcji z likwidowanej ściany do chodnika podścianowego 

Część tych zalet posiada również transport sekcji podwieszanymi kolejkami spalinowymi sto
sowany jako standardowo w kopalni "Bogdanka", ale główna przewaga kolejki spągowej to możli
wość transportu przy nachyleniu do ±35°, który to walor był decydujący o jej pierwszym zastoso
waniu. W chwili obecnej kolejka spągowa jest stałym elementem transportu wyposażenia mecha
nizacyjnego ścian, współpracując i dobrze uzupełniając się z transportem kolejkami podwieszany
mi. Najczęściej, budowana jest w przedziale transportowym ściany likwidowanej i wykorzystywa
na do wytransportowania wyrabowanych sekcji obudowy śc ianowej do chodnika podścianowego . 
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Aktualnie typowy przebieg procesu alokacji wyposażenia mechanizacyjnego ze ściany likwido
wanej do nowo zbrojonej jest następujący: 
- po wykonaniu przedziału transportowego w ścianie likwidowanej oraz po demontażu kombajnu 

i przenośnika ścianowego dokonuje się montażu trasy kolejki spągowej, trasę stabilizuje się do 
spągu za pomocą kotwi stalowych; 

- wyrabowane sekcje obudowy sukcesywnie z postępem robót ładuje się na platformę nośną ko
lejki i transportuje do chodnika podścianowego; 

- w chodniku podścianowym dokonuje się przeładunku sekcji na zestawy transportowe samojezd
nych kolejek podwieszanych z napędem spalinowym i transportuje w rejon zbrojonej ściany. 

5. ZBROJENIE I ROZRUCH ŚCIANY 

W zależności od szczegółowych uwarunkowań sekcje obudowy zmechanizowanej transportowane 
są bezpośrednio do przecinki rozruchowej zbrojonej ściany, lub do komory montażowej (remonto
wej) zlokalizowanej w chodniku nadścianowym w pobliżu przecinki. Sekcje do przecinki rozru
chowej wprowadzane są osłoną odzawałową do przodu (tyłem), co ułatwia ich bezpieczne ustawie
nie do położenia roboczego w przecince ścianowej. 

W przecince rozruchowej ściany zabudowuje się dwie trasy kolejki podwieszanej LPS; jedna 
do transportu przenośnika ścianowego i druga do transportu sekcji . 

Sukcesywnie wraz z zabudową sekcji i ich rozpieraniem prowadzi się rabowanie elementów od
rzwi obudowy podporowej, z wyjątkiem części ociosowej, którą odzyskuje się bezpośrednio przed 
uruchomieniem ściany. Postęp prac związanych ze zbrojeniem ściany to zabudowa średnio 12 sek
cji o podziałce 1,75 m na dobę, a więc 21 m długości przecinki rozruchowej. 

Zastosowana w ostatnim czasie metoda "sztucznego spągu" powstałego z wtórnego jego podsy
pania skałą płonną, dokładnie do poziomu spągu pokładu, w połączeniu z zastosowanymi rozwią
zaniami obudowy przecinki, a zwłaszcza dzięki podwójnemu systemowi niskiego i wysokiego ko
twienia, pozwoliły na uzyskanie pełnej wydajności ściany od pierwszych dni rozruchu. Przykłado
wo w ścianie 2/IV w pokładzie 385/2, w której po raz pierwszy zastosowano opisane wcześniej 
podsypywanie spągu, już w fazie rozruchu, zaraz po "zdemontowaniu obudowy ociosu" postępy 
wynosiły 3--5 cykli/zmianę, tj. 10-15 rn/dobę, bez konieczności cięcia kamienia w spągu. Pierwszy 
skraw po demontażu obudowy z ociosu i po zabudowie ładowarek na kombajnie ściana wykonała 
4 czerwca, a 25 czerwca osiągnęła już wybieg 150m (średnio około l O m/ dobę). 

Należy podkreślić pozytywne uwarunkowania uzyskane w trakcie rozruchu ściany w sferze zja
wisk geomcchanicznych i w zakresie współpracy obudowy z górotworem. Sekcje obudowy ściano
wej po zdemontowaniu stropnic odrzwi obudowy łukowej , poprzez ułożony na sekcjach niski kaszt 
drewniany (0,3-0,5 m) dobrze podpierał strop wyrobiska na całej długości stropnicy. Strop był po
nadto wzmocniony kotwiami stalowymi oraz kotwi strunowymi do wysokości 5,5 m. Zapobiegło 
to rozwarstwianiu się górotworu nad sekcjami obudowy ścianowej . Elementy odrzwi obudowy łu
kowej przecinki rozruchowej od strony odzawałowej były zdemontowane, co ułatwiło wystąpienie 
zawału górotworu za sekcją (powstał normalny układ sekcja obudowy-górotwór). Oba te czynniki, 
tj. podparcie stropu na długości stropnicy sekcji oraz kotwienie i zawał górotworu na odzawałnicy, 
spowodowały wystąpienie pozytywnych zjawisk w procesie rozruchu ściany, takich jak: 
- od momentu wykonania pierwszych skrawów strop był już podparty i nie występowały nieko

rzystne rozwarstwienia górotworu; 
- wcześniejsze wystąpienie zawału powodowało zmniej szenie zjawiska cofania się sekcji pod

czas przekładania trasy przenośnika ścianowego; 
- podczas rozruchu nie wystąpiło zjawisko opadu stropu przed sekcjami, przewrócenia sekcji i sta

wiania trasy przenośnika ścianowego od strony ociosu węglowego. 



Rys. 11. Ściana 2/IV/385 w trakcie zbrojenia 

Tak więc w oddziale G-2 w ścianie 2!IV zdecydowanie uproszczony został proces rozruchu, któ
ry od pierwszego skrawu stał się "normalnym" biegiem ściany. 

Podobnie wyglądał rozruch innych ścian uruchamianych później; w których zastosowano opi 
sane rozwiązania. Przykładowo w ostatnio uruchomionej ścianie 3/IV, zlokalizowanej w bezpo
średnim sąsiedztwie ściany 2/IV, w grudniu 2008 roku, już w drugim dniu po komisyj nym odbio
rze ściany postęp dobowy wyniósł l O m. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

l. Stosowany obecnie w kopalni "Bogdanka" system przezbrajania ścian zasadniczo oparty jest na 
tradycyjnych metodach z wprowadzeniem własnych elementów, które dostosowują go do ist
niejących warunków geologiczno-górniczych. 

2. Przecinka rozruchowa ściany wykonywana jest w obudowie kotwiowo-podporowej o przekroju 
łukowo-prostym odrzwi oraz z zastosowaniem kotwienia niskiego i wysokiego. 

3. Transport sekcj i obudowy ścianowej i pozostalego wyposażenia mechanizacyjnego śc ian w pro
cesie przezbrajania oparty jest na kolejce spągowej stosowanej zwykle do wytransportowania 
wyrabowanych sekcji z likwidowanej ściany, oraz dalej kolejkami podwieszanymi o napędzie 
spalinowym. 

4. Problem doboru właści wej wysokości przecinki do grubości pokładu w warunkach trudno pro
gnozowalnych wartości wypiętrzania spągu, rozwiązany został poprzez wykonywanie pełnej wy
sokości przecinki w chwili drążenia oraz jej podsypywanie dokładnie do poziomu spągu pokła
du bezpośrednio przed zbrojeniem ściany. 

5. W ostatnim okresie wdrożony został nowy sposób wykonywania tzw. "sztucznego stropu" w pro
cesie przygotowania ściany do likwidacji. Polega on na zastąpieniu tradycyjnie stosowanej siatki 
ogrodzeniowej i gęsto układanej warstwy długiego drewna (tzw. "filarówek"), podwójną war
stwąsiatki ogrodzeniowej , co obniżyło znacznie koszty i przyspieszyło okres układania stropu. 

6. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pełny odzysk elementów odrzwi obudowy z przecinki roz
ruchowej ściany oraz powstanie korzystnych zjawisk geomechanicznych w górotworze i w za-
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kresie współpracy obudowy z górotworem w procesie rozruchu ściany . Umożliwia to praktycz
nie ruszanie zazbrojoną ścianą "pełnym biegiem", ze skróceniem do minimum procesu jej roz
ruchu. 

7. Stosowany obecnie system przezbrajania ścian w zasadniczym zakresie spełnia dzisiejsze po
trzeby kopalni, ale wymaga ciągłego doskonalenia zarówno dla poprawy bezpieczeństwa pracy 
górników, jak i obniżenia jego kosztów. 
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Budowanie autorytetu. Nowe wyzwanie doskonalenia 
kadry zarządzającej w górnictwie 
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Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK "Halemba-Wirek" 

STRESZCZENIE: Autorzy wystąpienia - Główny Inżynier BHP i Szkolenia oraz Zakładowy Psy
cholog, bazując na własnych doświadczeniach aktualnej pracy w kopalni, wskazują na ich zdaniem 
wartościową perspektywę doskonalenia zarządzania, jakąjest troska o budowanie autorytetu osób do
zoru. Propozycje uzasadniają zmianami w zakresie "zmiany pokoleniowej" wśród osób dozoru oraz 
podwyższonym poziomem oczekiwań w zakresie kompetencji zawodowych zarówno kadry jak i sze
regowych pracowników górnictwa. Przedstawiają podstawowe pojęcia związane z autorytetem i je
go funkcjami, wskazują na występowanie wymogu posiadania kompetencji w zakresie kierowania 
pracownikami u osób dozoru oraz nieco egzotyczną propozycję wzorca cech osoby cieszącej się 
autorytetem. Przedstawiając wybrane zagadnienia, prezentują formę szkoleniową możliwą do reali
zowania nawet podczas krótkich odpraw szkoleniowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kierowanie podwładnymi, skuteczne zarządzanie, psychologia pracy, au
torytet 

l. POTRZEBA DOSKONALENIA OSÓB DOZORU W KONTEKŚCIE 
ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

Zarządzanie ruchem kopalni odbywa się w warunkach podobnych do działań o charakterze militar
nym- silnie zaznaczona jest hierarchia władzy i odpowiedzialności, istnieją stopnie górnicze, a na 
co dzień działa się na froncie pracy. Również charakter codziennych zmagań ruchowych to np. zwal
czanie zagrożeń, pokonywanie przeciwności wynikających z nie do końca przewidywalnej natury 
górotworu. Zatem, tak jak w przypadku formacji militarnych, skuteczne działanie kopalni zależy 
od skutecznego dowodzenia- to zaś nie jest możliwe bez autorytetu na każdym jego szczeblu. 

1.1 . Zmiany struktury dozoru związane z odchodzeniem na emerytury zdecydowanej 
większości doświadczonych pracowników oraz pojawianiem się nowicjuszy 

W wyniku wieloletniego zahamowania systematycznego zasilania górnictwa węglowego w nowych 
pracowników oraz wobec realiów licznych odejść na emeryturę doświadczonych pracowników, obec
nie osobami dozoru zostają stosunkowo młodzi stażem pracy pracownicy. Szybkie odchodzenie do
tychczasowych "filarów" funkcjonowania kopalń, powoduje, że młodsi koledzy mają bardzo mało 
czasu na uczenie się w praktyce poprzez obserwację i bieżącą współpracę ze starszymi. Zagraża to 
utrzymaniu dotychczasowych standardów zarządzania kopalnią. Wprawdzie młodzi pracownicy do
zoru wyposażeni są w wiedzę wynikającą z ich wykształcenia (co najmniej średnie a częstokroć 
wyższe wykształcenie specjalistyczne), jednak umiejętności skutecznego zarządzania nie da się zdo
być w szkole czy na uczelni. Dlatego też to w kopalni, w warunkach ruchowych, konieczne jest mo
żliwie szybkie kształtowanie dobrych nawyków- również w zakresie zarządzania. 
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1.2. Wzrost oczekiwań dotyczących kompetencji zawodowych zarówno kadry 
jak i szeregowych pracowników i wymagania systemów zarządzania jakością 
i bezpieczeństwemfunkcjonujące w zakładach górniczych decydują o stałych 
poszukiwaniach możliwości doskonalenia pracowników dozoru 

Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. wdrożyły i stosują się do zasad funkcjonowania określonych nie 
tylko w systemach zarządzania jakością ale i bezpieczeństwa- systemy te opierają się na zasadzie 
stałego doskonalenia i stawiają przed kadrą zarządzającą, podwyższone względem tradycyjnego gór
nictwa wymagania w zakresie sprawowania funkcji dozoru. W kontekście przemian społecznych 
ostatnich lat, w wyniku których wyraźnie zmniejsza się siła oddziaływania tradycyjnych autoryte
tów, konieczną staje się troska o utrzymanie autorytetu osób dozoru i wspieranie jego budowania 
u młodych adeptów sztuki zarządzania kopalnią. 

1.3. Auto1ytet kategorią decydującą o powodzeniu zarządzania w warunkach kopalni
zwłaszcza wobec konieczności sprostania wymaganiom obowiązujących przepisów 
i wewnętrznych procedur 

Spełnianie ciągle podwyższanych standardów w zakresie skutecznego zarządzania procesami pro
dukcyjnymi w trudnym środowisku fizycznym i społecznym, jakim jest zatrudniająca kilka tysięcy 
pracowników dołowych kopalnia, uwarunkowane jest naszym zdaniem utrzymywaniem i stałym 
budowaniem autorytetu osób zarządzających- od dyrektora po przodowego. 

Liczne składowe autorytetu sprzyjającego wykonywani u zadań i rozwojowi instytucji, które 
w dalszej części tego wystąpienia będą zasygnalizowane, wymagają kreatywnego podejścia zarów
no do doboru kadry, jak i form permanentnego oddziaływania na nią. Oznacza to zarówno konie
czność dawania dobrego przykładu w tym zakresie, jak i posiłkowania się specjalistyczną wiedzą 
psychologiczną dotyczącą prawidłowości skutecznego zarządzania personelem. 

1.4. Stała współpraca z zakładowym psychologiem wartościowym wsparciem w zakresie 
doskonalenia osób dozoru z uwzględnieniem specyfiki górnictwa i konkretnego zakładu 

Ponieważ w wyżej wspomnianych warunkach, w KWK "Halemba-Wirek" korzystamy na co dzień 
ze wsparcia merytorycznego w zakresie zarządzania i szkoleń, w dalszej części tego wystąpienia, 
Zakładowy Psycholog zaprezentuje zagadnienia szczegółowe , jednocześnie pokazując jak w skon
densowanej formie zasila dozór w wiedzę i umiejętności psychologiczne. 

Ponadto, przy tej okazji śmiało możemy stwierdzić, po ponad pięciu latach pracy psychologa 
w ruchu naszej Kopalni, że koncepcja stałej współpracy z psychologiem mającym, również kompe
tencje w zakresie BHP, sprawdza się. 

2. CO TO JEST AUTORYTET I JAK GO BUDOWAĆ? 

2.1. Autorytet i jego rodzaje 

Autorytet (z łac. auctoritas- powaga moralna, znaczenie), to prestiż osoby, grupy lub organizacji, 
oparty na uznanych i cenionych w środowisku lub społeczeństwie wartościach: religii, prawie, na
uce itp . 

Autorytet ma osoba, która dysponuje dużą wiedzą, ale też, w zależności od przyjętych społecz-
nie wartości, dużą siłą lub bogactwem. 

Autorytet instytucji mierzony jest prawomocnościąjej poleceń czy zarządzeń. 
W polityce autorytet władzy może oznaczać na przykład akceptację jej decyzji i działań. 
Autorytet władzy (deontyczny): 

- Ktoś, kto ma władzę ma wpływ na podejmowane przez nas decyzje z racji swojej funkcji. Tego ty
pu autorytety są oparciem dla struktury wojskowej, ale występują praktycznie w każdej instytucji. 
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Autorytet wiedzy (epistemiczny): 
- Ten rodzaj autorytetu ma subtelniejszą naturę. Opiera się na uznaniu czyjejś wiedzy, umiejęt

ności w jakiejś dziedzinie. To określenie dziedziny ma znaczenie podobne jak w matematyce. 
Poza tą dziedziną funkcja autorytetu epistemicznego danej osoby nie istnieje. 
Pomieszanie autorytetów jest nagminne i rodzi przykre konsekwencje praktyczne. Jak się przed 

tym bronić? Po pierwsze bronić się trzeba i to zarówno wtedy, kiedy ktoś przypisuje nam autorytet, 
którego nie posiadamy, jak i wtedy, kiedy usiłuje swój autorytet przenieść na obcy obszar. Domini
kanina, o. J.M. Bocheńskiego zapytano kiedyś, co sądzi na temat wychowania dzieci- obruszył się 

mocno i odparł : "Dlaczego mnie pytacie, ja w życiu nie wychowałem żadnego dziecka. Ojca się spy
tajcie ... ". Ale gdyby zapytano kogoś innego . .. , cóż dwa miesiące później mielibyśmy: Tom I "Wy
chowanie córek", a niedługo potem Tom II "Wychowanie synów". I na podstawie tych dwóch to
mów powstałby nowy autorytet, który by się z pewnością nie zajmował takimi duperelami, jak wy
chowanie dzieci. 

2.2. Wymagania psychologiczne dla osoby dozoru ruchu zakładu górniczego 

Wymagania psychologiczne do pracy w określonych zawodach zawiera ,,Przewodnik po zawo
dach" wydany i aktualizowany przez Ministerstwo Pracy i Folityki Społecznej, Krajowy Urząd Pra
cy w 1998 roku. Są to: 
- cechy psychiczne na które nie mamy w swoim dorosłym życiu wpływu: uzdolnienia technicz

ne, uzdolnienia rachunkowe, zdolności kierownicze; 
- cechy psychiczne na które mamy wpływ: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, ła

twość wypowiadania się; 
- umiejętnośc i stosowane w relacji ze sobą samym: umiejętność szybkiego podejmowania traf

nych decyzji,' zainteresowanie na bieżąco problemami technicznymi, dokształcanie się w zakre
sie wybranych dziedzin nauki; 

- umiejętności stosowane w relacj i z innymi: umiejętności postępowania z pracownikami, umie
jętność podporządkowania się zwierzchnikom, umiejętność współdziałania w zespole, umiejęt
ność wykonywania obowiązków według ściśle określonych przepisów, reguł i procedur. 

2.3. Cechy dobrego mistrza według mistrza wschodnich sztuk walki Wong'a 

,,Posiadanie dobrego mistrza jest z pewnością olbrzymim Błogosławieństwem( ... ). Jako że mierni 
instruktorzy są dzisiaj powszechnie spotykani( ... )- znalezienie dobrego mistrza to jak znalezienie 
skarbu w stogu siana". 

Oto kilka wskazówekjak możemy dobrego mistrza znaleźć: 
Przykład tego, czego uczy: 
"Dobry mistrz musi być żywym świadectwem tego, czego uczy. Mistrz kung-fu musi umieć się 

obronić, mistrz taiji-quan musi posiadać jakąś wewnętrzną siłę, jako że są to podstawowe cechy, 
jakie te sztuki mają rozwijać" . 

Zrozumienie wymiaru i głębi: 
"Poza umiejętnościami, dobry mistrz jest uzbrojony w wiedzę. Powinien rozsądnie rozumieć 

wymiar i głębię sztuki, której uczy i być w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, jakie mo
gą mieć jego uczniowie związane z tym, co, po co i dlaczego ćwiczą". 

Systematyczny i hojny: 
"Trzecią cechą mistrza, jako dobrego nauczyciela, jest jednocześnie bycie systematycznym 

i hojnym w nauczaniu. Ktoś, kto ma duże umiejętności i wiedzę, ale uczy wyrywkowo albo za
trzymuje wiele ze swej sztuki (dla siebie) jest ekspertem, ale nie dobrym mistrzem". 

Promieniuje natchnieniem: 
"Czwartą cechą, która przemianowuje dobrego mistrza w wielkiego mistrza, jest promieniowa

nie natchnieniem. To wielka radość uczyć się od wielkiego mistrza, mimo że jego trening jest cięż-
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ki. On sprawia, że( ... ) jeśli cokolwiek pójdzie źle jest w stanie i gotowości to poprawić oraz do
pinguje uczniów, aby dawali z siebie to, co najlepsze, nawet powyżej poziomu, jaki on sam osią
gnął". 

Wysokie wartości moralne: 
"Najważniejszą cechą wielkiego mistrza jest nauczanie i wykazywanie w życiu codziennym 

wysokich wartości moralnych. ( ... ) mistrz jest tolerancyjny, współczujący, odważny, praworządny 
i pokazuje wielką miłość oraz szacunek dla życia. Wielcy mistrzowie są rzadkością; są więcej war
ci niż ich waga w złocie" . 

(Cytowane wypowiedzi Mistrza Wong'a, zawarte w artykule pochodzącym z serwisu The Dra
gonęs, dostępnym w języku polskim na stronie: www.dao.pl) . 

2.4. Zamiast podsumowania 

Przedstawione zagadnienia stanowią przykład możliwości promowania wśród osób dozoru, zagad
nień doskonalenia wpływającego na budowanie autorytetu, w postaci krótkich interaktywnych form 
szkoleniowych- możliwych do realizacji w toku codziennego funkcjonowania kopalni . Autorzy 
wystąpienia zachęcają zarządzających kopalniami do współpracy z psychologami zorientowanymi 
w społeczno-psychologicznych realiach funkcjonowania danego zakładu . 

We Need Bringing Up of Authority. It Is a New Challenge 
for Training o f Management in the Coal Mining in Foland 

Authors of Jecture- Main Engineer BHP and Training and Institutional Psychologist- on base of 
persona! experience, indicate that in coal mining in Poland, we must carefor standards of manag
ing with use of category "authority". They show exemplary short formsof instruction. 
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Bezpieczeństwo dostaw energii 

A. Chmiela, K. Słota 
Folitechnika Śląska, Gliwice 

A. Sm1rez, S. Musiolik, P. Riesgo 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Business Administration Department, University oj Oviedo, 
Oviedo School oj Mines, Spain 

STRESZCZENIE: W niniejszym artykule zostaje poddany analizie przypuszczalny niedobór ropy 
naftowej i gazu ziemnego w przyszłości, prawdziwe znaczenie bezpieczeństwa dostaw energii, i w ja
ki sposób węgiel stanowi jeden z kroków koniecznych do przejścia, aby osiągnąć to bezpieczeństwo, 
tak niezbędne dla stabilnego i zrównoważonego wzrostu ekonomicznego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Energia, bezpieczeństwo dostaw! węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny 

l . WPROW ADZENIE 

Wobec pytania czy niebawem staniemy przed obliczem niedoboru ropy naftowej i gazu ziemnego, 
należałoby przeanalizować oczekiwany, dramatyczny wzrost energetycznego zapotrzebowania świa
towej gospodarki w przeciągu najbliższych dekad, spowodowany przede wszystkim, gwałtownym 
wzrostem ekonomicznym krajów, określanych mianem "wschodzących rynków". Istniejące tenden
cje podają wzrost rzędu 60% w okresie obejmującym lata 2006-2012; w szczególności, zapotrze
bowanie na ropę naftową, które w 2007 roku wynosiło 84 miliony baryłek na dzień, mogłoby osią
gnąć 100 milionów baryłek na dzień w roku 2030. 

Liczna grupa naukowców przyznaje, że to nie będzie możliwe i że wkrótce osiągniemy tak zwa
ny ,,Peak Oil", czyli moment, w którym produkcja ropy naftowej się zmniejszy. Tezy teorii ,,Peak 
Oil": 
- Światowa produkcja ropy naftowej naśladuje krzywąBell'a, co oznacza, że produkcja ropy osiąg

nie swoją wartość szczytową, kiedy produkcja zakumulowana osiągnie połowę całkowitej wiel
kości zasobów. 

- Szczyt ten mógłby zostać osiągnięty wkrótce, nawet w ciągu najbliższej dekady. 
- Teorię tę potwierdza produkcja lądowa Stanów Zjednoczonych oraz fakt, że nowe odkrycia złóż 

ropy naftowej w skali światowej są obecnie mniejsze aniżeli jej zużycie roczne (fakt ten nie był
by prawdziwy, gdyby zweryfikowano oszacowane wielkości pokładów odkrytych w Santos Ba
sin w Brazylii oraz rozwiązałoby się problemy technologiczne i ekonomiczne, które pojawią się 
w momencie ich eksploatacji) . 
Tym niemniej, istnieje również wielu oszczerców tej teorii, bowiem nikt nie wie dokładnie, kie

dy zostało albo, kiedy zostanie wydobyte 50% całkowitych zasobów ropy naftowej; poza tym po
stęp techniczny może wpłynąć na powiększenie się jej zasobów; po trzecie, nie ma dowodów, któ
re wskazałyby, że rozkład produkcj i ropy musi przybrać formę symetrycznej krzywej Bell'a; zde-
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cydowane działanie rządów odnośnie wydajności energetycznej, zredukowałoby zużycie ropy naf
towej i pozwoliłoby na dłuższy okres eksploatacj i pozostałych rezerw. 

Powyższe wywody prowadzi się bez rozpatrywania faktu, że największa część istniejących za
sobów o niewielkim koszcie eksploatacji, znajduje się na Środkowym Wschodzie, bądź na terenie 
byłego Związku Radzieckiego, a więc w regionach o znacznej niestabilności politycznej oraz gdzie 
międzynarodowe koncerny paliwowe nie są zazwyczaj mile widziane a przedsiębiorstwa narodowe 
mają autentyczny charakter monopolistyczny, zatem nie potrzebują poszukiwać nowych złóż ani 
tyle, ani tak szybko jak międzynarodowe koncerny paliwowe. 

2. DROGA KU BEZPIECZE"!\ISTWU DOSTAW ENERGII 

Co dokładnie oznacza bezpieczeństwo dostaw energii? Według Mandil (2007) istnieje pięć niezbęd
nych kroków w drodze ku bezpieczeństwu dostaw energii. 
- Większa zdolność: świat potrzebuje ogromnych inwestycji w sektorze energetycznym i w obec

nym momencie nie znajdu;}emy się na dobrej drodze, ze względu na nacjonalizm energetyczny, 
syndrom Nimby (Not in my backyard) oraz zachowania, które nie akceptują ryzyka i niepew
ności prawnej . 

- Większa dywersyfikacja: nie powinno stawiać się wszystkiego na jedną kartę; ciekły gaz natu
ralny (LNG), węgiel, międzynarodowy rynek europejski, sektor transportowy, itd. 

- Większa skuteczność: w tym polu można realizować postępy prawie w każdej dziedzinie, ale 
przede wszystkim, w zużyciu elektrycznym. 

- Większa przejrzystość: nie można czuć się pewnie jeśli się nie wie, gdzie się znajduje, dlatego 
niezbędna jest większa ilość i jakość informacji dotyczącej sektora energetycznego. 

- Dysponować siecią bezpieczeństwa: na wypadek, gdyby nastąpiła przerwa w dostawie surow
ców; istnieje już jedna dla ropy naftowej, jednak stale, wielu zadaje sobie ważne pytanie, czy 
powinniśmy mieć sieć bezpieczeństwa dla gazu ziemnego? 
Bezpieczna energia nie jest jedynym wyzwaniem z jakim muszą się zmierzyć polityki energe

tyczne: zmiana klimatu może stać s ię jeszcze bardziej niepokojąca, a wzrost ekonomiczny musi zo
stać zabezpieczony; pozytywnym aspektem jest fakt, że większość polityk odpowiednich dla osią
gnięcia celu jakim jest bezpieczna energia, są również odpowiednie do walki ze zmianą klimatu jak 
i wspierania wzrostu ekonomicznego: wydajność energetyczna, energia jądrowa, itd. Pewnym waż
nym wyjątkiem, aż do stosunkowo niedawna był węgiel. 

Ujmowanie, transport i magazynowanie C02 jest rozwiązaniem krytycznym w celu zredukowa
nia jego emisji w sposób skuteczny i znaczący, ale będąc elementem kluczowym, pojęcie czystego 
i zrównoważonego węgla przedstawia pewne dodatkowe zabarwienie, o którym być może warto 
wspomnieć. 

Co rozumiemy pod pojęciem zrównoważonego węgla? Chodzi o pewien koncept progresywny, 
zawierający w swoim rozwoju elementy krytyczne, który w pierwszej kolejności szuka możliwości 
zmniejszenia wielkości emisji , które możemy nazwać "klasycznymi", S02, NO, oraz pyłów, które 
w szerszym znaczeniu możemy utożsamiać z "kwaśnym deszczem"; obecny poziom technologii, 
dzięki konkurencyjnym kosztom, pozwala rozwijać odpowiednie systemy i urządzenia w celu speł
nienia nowych i wymagających limitów środowiskowych dotyczących emisji S02, NO, i pyłów 
w Europie. W związku z czym reperkusje środowiskowe "kwaśnego deszczu" na obszarach przy
ległych do elektrowni, można uważać już za fakt historyczny. 

Zatem, etap czystego węgla, który okazuje się krytyczny w obecnej dobie, polega na ujmowa
niu, transportowaniu i magazynowaniu C02• Pierwsze wysiłki dotyczą przygotowania elektrowni 
do ujmowania C02, podczas gdy kwestia transportu, a przede wszystkim, jego magazynowania, 
pozostaje w stanie znacznie mniej zaawansowanym. Tym niemniej, transport C02 ma już pewną 
technologię dość znaną i wypróbowaną, do tego stopnia by jej dalszy rozwój nie stwarzał proble-
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mów technicznych żadnego typu. W Stanach Zjednoczonych istnieje już sieć działających rurocią
gów do przesyłu C02 o długości około 3000 km. Są one wykorzystywane do poprawy odzyskiwa
nia ropy i gazu w szybach produkcyjnych. 

Z drugiej strony, magazynowanie C02 miało również swój własny rozwój. Obecnie w fazie funk
cjonowania znajdują się różne projekty magazynowania co2 na skalę przemysłową, jak na przy
kład projekt "Sleipner" w morskiej formacji solnej w Norwegii, projekt "Weyburn" polegający na 
odzyskiwaniu ropy naftowej w Kanadzie, "Insalah" w Argelii, "Ketzin" w Niemczech i "Kl2B" 
w Holandii. 

Technologia potrzebna do magazynowania C02 jest tą samą, którą stosuje się w celu magazy
nowania w sztuczny sposób gazu naturalnego i nie daje w konsekwencji, żadnych problemów tech
nicznych. Chodzi o zidentyfikowanie pewnego wyeksploatowanego już pola ropy naftowej czy ga
zu ziemnego, warstwy wodonośnej lub struktury typu diapiru solnego, które się opróżnia w celu 
wprowadzenia co2· Jedynym problemem byłoby znalezienie i rozpoznanie tego typu struktur chłon
nych; szacunki World Coal Institute (www.worldcoal.org) sytuują potencjał objętości składowania 

C02 w skali światowej powyżej 13.000 Gt, co daje pewne ogromne możliwości magazynowania, 
przede wszystkim jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wielkość emisji światowej w roku 2004 wy
niosła około 26 Gt. 

Do tej pory przekonaliśmy się, że z różnych powodów, węgiel odgrywa obecnie i jest powoły
wany do pełnienia w najbliższych latach, bardzo ważnej funkcji w produkcji energii elektrycznej. 
Sytuacja ta okaże się jeszcze bardziej oczywista, jeśli ponadto dokonamy analizy jego konkurencyj
ności ekonomicznej. 

Nawet jeśli przyjmiemy koszty emisji C02 w wysokości około 30 €/t, to produkcja energii elek
trycznej z węgla jest w stanie utrzymać swoje koszty na poziomie niższym a niżeli koszty produk
cji energii z gazu (CCGT, Combined Cycle Gas Turbine) i na tym samym poziomie co koszty z naj
tańszego źródła energii odnawialnej jakim jest energia wody. Zatem, koszty wytwarzania energii 
z węgla sytuują się znacznie poniżej kosztów z pozostałych źródeł odnawialnych, jak na przykład· 
energia wiatru, i nieco powyżej kosztów wytwarzania energii jądrowej (Velasco 2007). Sytuacja ta 
zostaje przedstawionajednoznacznie na rysunku l. 

Ponadto, różnorodność krajów produkujących, jak również płynność ich transportu morskiego 
powoduje, że międzynarodowy rynek węgla jest stabilny i nie ulega większym wpływom politycz
nym czy geograficznym. Sytuacja ta jest wprost przeciwna do tej, j aka panuje na rynkach ropy naf
towej czy gazu ziemnego, z przypadkami takimi jak niedawne próby ustanowienia OPEC (Organi
zation of the Fetroleurn Exporting Countries) gazu ziemnego, bądź ~yzys dostaw gazu wielkimi 
rurociągami międzynarodowymi . 

Szersza argumentacja: bezpieczeństwo dostaw węgla jest bardzo wysokie w porównaniu z po
zostałymi paliwami kopalnymi. W roku 2006 rezerwy węgla szacowano na 147 lat, a uwzględnia

jąc nowe odkrycia, cyfra ta utrzymałaby się jeszcze przez długi czas (rys. 2) . 
Kolejnym argumentem przemawiającym za wytwarzaniem energii z węgla jest z jednej strony 

możliwość magazynowania znacznych ilości tego surowca w stosach przez długi okres czasu, prak
tycznie bez niebezpieczeństwa, że jego właściwości ulegną zmianie, co pozwala na znaczną elas
tyczność i gwarancj ę dostaw tego paliwa w sytuacjach punktowego popytu szczytowego, jakimi 
mogą być fale zimna czy upałów; z drugiej strony, fakt że chodzi o technologię szeroko wypróbo
waną, znaną i o mniej skomplikowanej obsłudze aniżeli pozostałe technologie wytwarzania energii, 
j ak na przykład CCGT czy jądrowa. 

Co się tyczy odnawialnych źródeł energii, wydaje się być oczywistym, że owe źródła, ze wzglę
du na ich własną naturę nie są wystarczające, aby zagwarantować pokrycie krzywej popytu energii 
elektrycznej w sytuacjach krytycznych, zważywszy że ich własny charakter nie pozwala nimi kie
rować, co z kolei zobowiązuje system energetyczny do tego, aby dysponował w każdym momen
cie, wystarczającą mocą rezerwową pochodzącą z innych technologii wytwarzania energii, która 
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pełniłaby funkcję alternatywnego wsparcia w przypadku ewentualnej niedyspozycji energii odna
wialnej, nie wspominając o wysokim koszcie jej wytwarzania, wykluczając energię wody. 
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Rys. l. Szacowane koszty wytwarzania energii elektrycznej (€/MWh); źródło: (Velasco 2007) 
Figure l. The assessed co s ts of generating the electric energy (€/MWh); by: (Velasco 2007) 
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Olbrzymi wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego od roku 2000, który pociągnął za sobą wzrost 
cen energii z pozostałych źródeł, włączając węgiel (rys. 3) 1

, udowadnia konieczność dywersyfika
cji źródeł energii, w celu uzyskania bezpieczeństwa dostaw, tak niezbędnego dla stabilnego i zrów
noważonego wzrostu ekonomicznego . 
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Unia Europejska, w swojej "Zielonej Księdze: Europej ska strategia na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii" (KOM 2006), przedstawia nową rzeczywistość, przed którą 
staje Europa jeśli chodzi o energię , precyzując kwestie do poruszenia podczas obrad i proponując 
ewentualne środki i narzędzia na poziomie europejskim, ponieważ, mimo że każdy kraj członkow
ski podejmie własne decyzje w zależności od swoich preferencj i narodowych, polityka energetycz
na powinna mieć koniecznie-wymiar europejski, dla którego ustala się trzy podstawowe cele: 

Równowaga: oparta na rozwoju odnawialnych źródeł energii konkurencyjnych, jak i pozosta
łych źródeł o niskim poziomie emisji C02, w szczególności paliw alternatywnych dla sektora 
transportowego; pracować nad utrzymaniem popytu na energię w Europie na poziomie na ja
kim jest obecnie, i stać na czele działań światowych mających na celu powstrzymanie zmian kli
matycznych i poprawę jakości atmosfery lokalnej. 
Konkurencyjność: zapewnić, że otwarcie rynku energii okaże się korzystne dla konsumentów 
i dla gospodarki w ogóle a zarazem pobudzi inwestycje skierowane na produkcję czystej energii 
i na wzrost wydajności energetycznej; zamortyzować reperkusje wzrostu międzynarodowych cen 
energii w gospodarce Unii Europejskiej i jej obywateli i utrzymać Europę w czołówce techno
logii energetycznych. 

1FOB: Free on Bard. Skrót stosowany w handlu morskim. Klauzula, według której towar wycenia się wraz 
z dostawą do portu wysyłkowego eksportera, oznaczająca, że sprzedający jest odpowiedzialny za towar wyłą
cznie do portu wysyłkowego. 
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Bezpieczeństwo dostaw: powstrzymać rosnącą zależność UE od energii importowanej, za pomo
cą zintegrowanego nastawienia się na zredukowanie zapotrzebowania, zróżnicowanie rodzajów 
konsumowanej energii przez większe użytkowanie energii konkurencyjnych, jakimi są energia 
krajowa i odnawialna oraz urozmaicenie dróg i źródeł zaopatrzenia energii pochodzącej z im
portu; stworzyć ramy, które zachęcą do realizacji stosownych inwestycji, w celu stawienia czo
ła rosnącemu zapotrzebowaniu na energię; poprawić wyposażenie UE, aby być przygotowanym 
w sytuacjach wyjątkowych; polepszyć warunki przedsiębiorstw europejskich, które chcą dotrzeć 
do środków globalnych i zapewnić, że wszyscy obywatele i przedsiębiorstwa mają dostęp do 
energii . 
Cele te podkreślają nadmiernie wzrost używania odnawialnych źródeł energii, nie zważając na 

ich wysokie koszty i poważną sytuację recesji ekonomicznej, jaka obecnie dotyka Hiszpanię. Nie 
wydaje się nam, aby było to zgodne ze stabilnym i zrównoważonym wzrostem ekonomicznym. 

Europa, w swoim poszukiwaniu energii zrównoważonej, bezpiecznej i konkurencyjnej zdaje się 
zapomniała o ważności węgla. Błąd ten jednak został skorygowany w pakiecie środków energety
cznych, wystosowanym przez Komisję Europejską w styczniu 2007 roku (KOM 2007), który bie
rze pod uwagę wytwarzanie energii elektrycznej ze zrównoważonych paliw kopalnych, jako jeden 
z wektorów europejskiej polityki energetycznej w przyszłości. 

Powrót do węgla w Europie, zdaje się być więcej niż usprawiedliwiony, przede wszystkim, gdy 
do korzyści ekonomicznych, bezpieczeństwa i środowiskowych, które przedstawia zrównoważony 
węgiel, dodamy znaczącą rolę, jaką nadal odgrywa on w wielu krajach UE; istotnie, Niemcy, Wiel
ka Brytania, Polska, Czechy, Grecja i Hiszpania dostarczają 95% produkcji węgla w UE 25, poza 
tym 46% wytwarzanej przez nie energii pochodzi z węgla. 

WNIOSKI 

Jak więc zagwarantować bezpieczeństwo zaopatrzenia w dostawy węgla?2 Pewnym rozwiązaniem 
dla tych zakładów energetycznych, które wytwarzają lub przewidują wytwarzanie elektryczności 
z węgla, jest propozycja włożenia wysiłków w dywersyfikację w formie zakupu akcji, poprzez 
udział całkowitl lub częściowy, w przedsiębiorstwach, w których zarówno na poziomie narodo
wym jak i międzynarodowym, podstawową działalnościąjest eksploatacja węgla. 
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2
Celem tej pracy nie jest dostarczenie rozwiązania na wszystkie problemy związane z zarządzaniem energią, 

które pozwala na stabilny i zrównoważony wzrost ekonomiczny, lecz ustalenie podstaw, które pozwoliłyby na 
zagwarantowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w dostawy węgla, który został zdefiniowany przez UE jako 
faliwo kopalne o ~harakterze zrównoważonym. . . . 
Przykładem zb1eznym z naszą propozycjąjest meda my zakup kopalm węgla w Afryce Połudmowej przez 

Union Fenosa, jedno z czołowych hiszpańskich przedsiębiorstw energetycznych. 
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The Safety of the Energy Supplies 

In the paper the presumable deficiency analysed of petroleurn and natura! gas is remaining into fu
tures, true meaning of the safety of the energy supplies, and what way coal constitutes one of steps 
necessary to go in order to achieve this, such safety essential for the stable and balanced economic 
rise in. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Pogłębianie szybu 2.1 Stefanów L W "Bogdanka" 

Ludwik Fiutka, Daniel Wowra 
Kopex- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 

STRESZCZENIE: W ostatnich latach w polskim górnictwie węgla kamiennego duże inwestycje do
tyczące transportu pionowego należą do rzadkości. Odmiennym przykładem jest kopalnia Lubelskie
go Węgla "Bogdanka". W czerwcu 2008 roku oddano do użytku szyb 2.2, który pełni rolę szybu 
zjazdowo-materiałowego . Natomiast szyb 2.1 został pogłębiony o 109 metrów, tj. od poz. 991 do 
poz. 1100. W szybie na głębokości 1040 wykonano wlot do kieszeni skipowej. Szyb 2.1 w przy
szłości będzie pełnić funkcję szybu wydobywczego. W artykule przedstawiono najważniejsze za
gadnienia dotyczące technologii pogłębienia szybu, wykorzystania specjalistycznego sprzętu oraz 
samej organizacji pracy. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, pogłębianie szybu, sprzęt do głębienia, zasoby ludzkie 

l. WSTĘP 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w Lubel
skim Zagłębiu Węglowym. Kopalnia "Bogdanka" została zlokalizowana w Centralnym Rejonie 
Węglowym (CRW) położonym w północno-wschodniej, najlepiej rozpoznanej części Lubelskie
go Zagłębia Węglowego. Pod względem geograficznym Centralny Okręg Węglowy leży w grani
cach Polesia Lubelskiego, a tylko niewielkie jego fragmenty przechodzą na Wyżynę Lubelską. 

Pod względem administracyjnym kopalnia "Bogdanka" położona jest w województwie lubelskim, 
na obszarze gminy Puchaczów. Kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. zlokalizowana jest 
w najbardziej zasobnej w węgiel części LZW. Jej budowie towarzyszyła ogromna niepewność wa
runków geologiczno-górniczych. Składały się na to trudne warunki udostępnienia złoża na dużej 
głębokości, pod zawodnionym nadkładem i oczekiwana skomplikowana tektonika. Możliwość 
skomplikowanej tektoniki sugerował przykład Zagłębia Lwowsko-Wołyńskiego, a interpretacja 
wyników badań geofizycznych i sejsmicznych zdawała się to potwierdzać. Dalsze badania i rozcię
cie złoża wyrobiskami górniczymi zaprzeczyły tym oczekiwaniom. Budowa złoża okazała się pros
ta. Domniemane uskoki wykazywane przez badania sejsmiczne okazały się zaburzeniami właśc i 

wości górotworu w strefach niewielkich fleksurowatych ugięć pokładów. 
Budowa geologiczna złoża LZW znacznie różni się od złoża górnośląskiego. Istotne czynniki 

charakteryzujące budowę tego zagłębia to: 
- gruby nadkład o miąższości około 700 m, 
- prawie poziome zaleganie pokładów węgla i warstw skalnych, 
- stosunkowo słabe skały towarzyszące pokładom węgla kamiennego, 
- brak uskoków o większych zrzutach, 
- zawodnione warstwy jurajskie zalegające w stropie karbonu o dużym ciśnieniu wód oraz war-

stwa kurzawki. 
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Zasoby złoża węgla kamiennego kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. wynoszą: 

zasoby bilansowe - około 600 mln ton, 
- zasoby przemysłowe- około 330 mln ton, 
- zasoby operatywne - około 255 mln ton. 

Wielkość obszaru górniczego kopalni oraz zasoby ulegały wielokrotnym zmianom. Ostania ko
rekta, polegająca na zmianie granic w części północnej i zachodniej, miała miej sce w 1998 roku. 
Dalsze zmiany obszaru górniczego planowane są w kierunku południowym poprzez przyłączenie 

części zasobów z obszaru K-3 . Na obszarze tym, o powierzchni 30 km2
, szczególnie interesujące są 

pokłady 385/2, 389 i 391 o zasobach około 100 mln ton. 

2. HISTORIA POLA STEFANÓW 

Decyzją Rady Ministrów z lutego 1979 roku, która podjęła Uchwałę o zagospodarowaniu Central
nego Rejonu Węglowego rozpoczęto budowę kopalni K-2 Stefanów. 

Głębienie szybu 2.1 rozpoczęto w styczniu 1982 roku. W 1988 roku Rada Ministrów podjęła 
Uchwalę w sprawie wstrzymania budowy kopalni K-2 w Stefanowie. W tym czasie wykonano: 
- 990 mb szybu, 
- wlot na poz. 540 m, 
- wlot dwustronny na poz. 880m, 
- kieszeń skipową na poz. 923 m, 
- wlot jednostronny na poz. 990 m. 

W lutym 1989 roku, szyb został zatopiony po wdarciu s i ę kurzawki do chodnika, który łączył 
szyb 2.1 z szybem 2.2. Pół roku wcześniej Rada Ministrów podjęła decyzję o wstrzymaniu budowy 
kopalni K-2. 

W 2004 roku przyjęto plan inwestycyjny rozbudowy zdolności wydobywczej poprzez budowę 
pola Stefanów z wykorzystaniem szybu 2.1 jako szybu wydobywczego. 
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W 2006 roku przystąpiono do robót przygotowawczych w celu pogłębienia szybu 2.1 od poz. 
993 m do poz. 1097,74 m oraz wykonania kieszeni skipowej na poz. 1040 m. 

Pogłębianie rozpoczęto w grudniu 2007 roku, zakończono w listopadzie 2008 roku. W tym cza-
sie wykonano: 

107 mb szybu, 
kieszeń skipową na poz. 1040 m, 
wlot do upadowej do rząpia . 

3. TECHNOLOGIA PODŁĘBIANIA SZYBU 2.1. STEFANÓW 

3.1. Warunki geologiczne drążenia szybu od poz. 990 m do poz. 1097.74 m 
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Rys. 2. Profil geologiczny pogłębianego odcinka szybu 2.1. 
Figure 2. 2.1 Shaft Deepened Portion. Geological Section 
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3.2. Zagrożenia naturalne występujące podczas pogłębienia szybu 2.1 

zagrożenie metanowe 
wodne 
zagrożenie wybuchami pyłu węglowego 
zagrożenie pożarowe 

zagrożenie tąpaniami 

zagrożenie wyrzutami gazów i skał 
zagrożenie radiacyjne 

3.3 . Obudowa szybu 2.1 

I kategoria zagrożenia metanowego 
I stopień 
klasa A 
IV grupa samozapalności - ze względu na szybkie 
(poniżej jednej doby) odizolowanie pokładów węg
la obudową betonową zagrożenie nie występuje 
nie występuje 
nie występuje 
nie występuje 

Obudowa szybu została wykonana zgodnie z projektem obudowy. Szczegółowy przekrój wraz 
z grubośc iami oraz klasą betonu przedstawia poniższy rysunek. 

Rys. 3. Przekrój obudowy pogłębianego odcinka szybu 2.1. 
Figure 3. 2.1 Shaft Deepened Portion . Shaft Lining Section 
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3.4. Wyposażenie szybu w specjalistyczny sprzęt i urządzenia 

3.4.1. Maszyna wyciągowa C3,5XZA 
- jednobębnowa, 

- moc silników 2x630 kW, 
- ciągnięcie urobku oraz opuszczanie materiałów max 7,6 m/s, 
- jazda ludzi max 6 m/s, 
- średnica nawijania liny 3400 mm, 
- szerokość nawijania liny 200 mm, 
- stosowana średnica liny 40 mm, 
- maksymalna długość nawiniętej liny 1400mb. 

3.4.2. Wieża szybowa P- V 
- wolno-stojąca, 

- średnica koła linowego 4000 mm, 
- maksymalne obciążenie 2 462,0 k.N, 
- wolna droga przejazdu przy jeździe ludzi 22,255 m, 
- wolna droga przejazdu przy ciągnieniu urobku 6,125 m, 
- wysokość wieży 31,75 m. / 

3.4.3. Pornast wiszący wraz z kołowrotami ŁPE -18 (szt. 4) 
a. Pornast wiszący: 
- masa własna 36 969,0 kg, 
- maksymalne obciążenie użytkowe 3 000,0 kg, 
- zespół pompowy 3 971 ,O kg. 
b. Kołowroty ŁPE-18: 

- maksymalne statyczne obciążenie liny 180 k.N, 
- średnia prędkość nawijania liny 0,1 ±0,015 m/s, 
- średnica bębna kołowrotu 1100 mm, 
- maksymalna długość liny 1400mb, 

maksymalna średnica liny 45 mm, 
- moc silnika 22 kW. 

3.4.4. Odeskowanie stalowe wraz z kołowrotami KUBA -10 (szt. 4) 
a. Odeskowanie stalowe z rozpieraniem hydraulicznym: 
- masa własna 15 554,0 kg, 
- wysokość 2,15 m. 
b. Kołowroty KUBA- 10: 
- maksymalny udźwig 10 T, 
- średnia prędkość nawijania liny 0,05 - 0,12 m/s, 
- średnica bębna kołowrotu 700 mm, 
- maksymalna długość liny 1200mb, 
- maksymalna średnica liny 30 mm, 
- moc silnika 10 kW. 

3.4.5 . Kołowroty kablowe KK- 800 (szt. 3) 
- maksymalny udźwig 3,5 T, 
- prędkość kołowrotu O ,l - 0,2 m/s, 
- średnica bębna 800 mm, 
- maksymalna długość kabla 1880mb, 
- moc silnika 10 kW. 

351 



3.4.6. Ładowarka szybowa CŁS (podwieszona pod dolnym podestem pomostu): 
czas trwania cyklu ładowania chwytaka 25 - 30 s, 

- wydajność ładowania urobku 1,3- 1,6 m3/min, 
- pojemność chwytaka 0,65 m3

, 

- masa własna 10,8 T. 

3.4.7 . Środki strzałowe i sprzęt strzałowy: 
- materiał wybuchowy metanit specjalny lub dynamit skalny, 
- środki inicjujące ERGODEI 0,45 A 25ms lub 500 ms 
- przyrząd do pomiaru prądów błądzących MPB- lA lub OMW- 2, 
- zapalarka typu S 888 V 100 KIC, 
- skrzynka połączeniowa SOP- 10, skrzynka zwarciowa, 
- przewód PSY, drut miedziany. 

3.4.8 . Dodatkowe wyposażenie: 
- rurociąg sprężonego powietrza 0 150, 
- rurociąg okapowy 0 150, 
- rurociąg odwadniający 0 150, 
- lutnia elastyczna 0 800, 
- wiertarki udarowe WUP 22, PR 30WS, 
- pompy stacjonarne OS l 00, 
- pompy przodkowe OP- 80, DEPA, BS 2201, B 2400. 

3.5. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót właściwych poza przygotowaniem odpowiedniego sprzętu, narzędzi i ma
teriałów niezbędnych do prowadzenia robót wykonano następujące prace przygotowawcze: 
- montaż odeskowania stalowego, 
- zabudowa linii strzałowej i stanowiska strzałowego, 
- zabudowa pionu środkowego , 

- wykonanie "odcięcia" obudowy szybu od korka betonowego, 
- montaż odeskowania stalowego. 

Montaż odeskowania stalowego prowadzony został po wykonaniu pierwszego odcinka wyłomu 
i wybraniu urobku. 

Zabudowa linii strzałowej 
Linia strzałowa w szybie została wykonana z kabla samonośnego OnG-Szn 0,6/1 kV 2x6 mm2 Cu 
+ 2x25 mm2 Fe. Od głębokości około 960m kabel został zawieszony na uchwytach kablowych. Od 
pomostu do dna szybu opuszczane zostały przewody ochronne. 
Stanowisko strzałowe zlokalizowane zostało na powierzchni . 

Zabudowa pionu środkowego 
Po wyznaczeniu przez mierników osi szybu na poziomie pomostu rewizyjnego podciągów poz. 
787,7 m na dźwigarach głównych zabudowana została konstrukcja do prowadzenia pionu środko
wego. Drut pionu opuszczony został do pomostu wiszącego do głębienia. Każdorazowo w czasie 
jego używania lekko obciążony pion był opuszczony nad dno szybu gdzie został obciążony obciąż
nikiem o wadze 100-150 kg i uspokojony. 

Wykonanie "odcięcia" obudmt-y szybu od korka betonowego 
Dla uniknięcia uszkodzenia istniejącej obudowy szybu poniżej wlotu na poziomie 990 m w czasie 
prowadzenia robót strzałowych w korku betonowym należało przerwać ciągłość obudowy szybu 
i korka. W tym celu po wybraniu z obecnego dna szybu całości przepadu należało na wysokości oko-
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ło 1,0 m ponad korkiem na całym obwodzie szybu wykonać około 0,5 m wysokości wyłom, na ca
łą grubość obudowy. Wyłom wykonywano młotkami pneumatycznymi z dna szybu po wcześniej
szym odwierceniu na całym obwodzie szybu promieniowo dwóch rzędów otworów, na całą Gru
bość obudowy w odstępie co około 0,1 m. 

3.6. Roboty właściwe związane z drążeniem szybu 

Pogłębianie szybu prowadzone było w kierunku z góry w dół, metoclą zwykłą, krótkimi odcinkami. 
Każelorazowo po zgłębieniu szybu o ok. 30m prowacizony był montaż ?.brojenia technologicznego. 

Cykl pogłębiania składał się z następujących operacji: 
l. Wiercenie otworów strzałowych. 
2. Roboty strzałowe. 
3. Przewietrzanie. 
4. Rewizja po strzałach . 

5. Wybieranie urobku. 
6. Wykonywanie obudowy. 
7. Wybieranie urobku i clobierka. 

Ad. J. Wiercenie otworów strzałowych 
Wiercenie otworów strzałowych prowadzone było w skale płonnej wiertarkami ręcznymi udarowo
obrotowymi np. PR 30 WS, a w pokładach węgla wiertarkami obrotowymi np. PWR 500. Zarówno 
wiertarki udarowo obrotowe jak i obrotowe zasilane były sprężonym powietrzem z rurociągu DN 
150 prowadzonego w szybie. Woda do przepłuczki przy wierceniu wiertarkami udarowo-obrotowy
mi pobierana była wężem gumowym z kubła napełnionego wodą zawieszonego około 25 m ponad 
dnem szybu. Otwory strzałowe wiercone były generalnie na zabiór 2,4 m. W przypadku niekorzyst
nych warunków dopuszczane było skrócenie zabioru, a w przypadku warunków korzystnych na 
wydłużenie. 

Po ukończeniu dobierki dna szybu i wydaniu na powierzchnię narzędzi na dno szybu w kuble 
urobkowym opuszczano sprzęt do wiercenia. Nad dno szybu opuszczano z pomostu wiszącego roz
dzielniki : sprężonego powietrza i wody do przepłuczki. Po odwierceniu każdego otworu na całko
witą długość należało zatkać go kołkiem drewnianym. 

Ad. 2. Roboty strzałowe 
Roboty strzałowe były prowadzone na podstawie "Dokumentacji strzałowej", która została opraco
wana przez Inżyniera Strzałowego Wykonawcy. 

Po ukończenia wiercenia otworów strzałowych i wydaniu na powierzchnię sprzętu wiertniczego 
przystępowano do robót strzałowych . W tym celu ze zrębu szybu na dno opuszczane były w kuble 
urobkowym środki strzałowe, drut na antenę i nabijaki, na dnie szybu pozostawał górnik strzałowy, 
a pozostała załoga wyjeżdżała na pomost wiszący. Środki strzałowe ładowane były przez górnika 
strzałowego do otworów strzałowych, wykonywana była antena trójpierścieniowa, do której podłą
czane były przewody zapalników. W przypadku obecności na zmianie większej liczby górników 
strzałowych otwory strzałowe nabijali wszyscy górnicy strzałowi, natomiast przewody zapalników 
do anteny łączył tylko górnik, który pobrał środki strzałowe. Przybitka ładunków otworów strzało
wych wykonywana była przez zalanie dna szybu wodą na wysokość min. lO cm. Następnie do ante
ny podłączane były przewody ochronne, zdjęte zwarcia anteny trójpierścieniowej i strzałowy wraz 
z osobą dozoru wyjeżdżali na pomost wiszący. Po wyjeździe strzałowego i dozoru na pomost wi
szący został on przemieszczony w górę ok. 30 m ponad dno szybu . Następnie po zdjęciu zwarcia 
przewodów ochronnych w skrzynce przyłączeniowej na pomoście cała załoga wyjeżdżała na po
wierzchnię. Po zdjęciu zwarcia i dokonaniu pomiaru oporności obwodu strzałowego do linii strza
łowej podłączona została 'Zapalarka i następowało odpalenie przodka. 
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Ad. 3. Przewietrzanie 
Po odpaleniu należało odczekać ok. 1,5 godziny na usunięcie gazów postrzałowych z szybu. Przed 
zjazdem do szybu należało na zrębie wykonać rurkami wskaźnikowymi pomiary stężenia gazów w 
powietrzu wychodzącym z szybu, w tym przede wszystkim CO, NO i N02. 

Ad. 4. Rewizja po strzałach 
Po przewietrzeniu szybu załoga zjeżdżała w kubłach urobkowych do pomostu wiszącego i wyko
nywała rewizję szybu. Po skontrolowaniu górnego, a następnie dolnego podestu i usunięciu Ewen
tualnych zagrożeń osoba dozoru wraz z górnikiem strzałowym zjeżdżała kubłem urobkowym po
niżej dolnego podestu i dokonała rewizji jezdni i ładowarki na okoliczność zalegania urobku. 
Następnie rewizja wykonywana była z drugiego kubła urobkowego. Pornast wiszący przemiesz
czano następnie w dół ok. 12m ponad poziom urobku w szybie. W trakcie przemieszczania prowa
dzono rewizję złącz obudowy szybu na okoliczność zalegania urobku i usuwanie ewentualnych za
grożeń. Pornast wiszący został ustawiony i rozparty, a osoba dozoru wraz ze strzałowym dokonali 
rewizji odeskowania stalowego i obudowy szybu poniżej pomostu. Po usunięciu ewentualnych za
grożeń pozostała załoga poza sygnalistą i operatorem ładowarki zjeżdżała na dno szybu. 

Ad. 5. Wybieranie urobku 
Urobek wybierany był ładowarką CŁS do kubłów urobkowych posadowionych na dnie szybu. 
Woda zalegająca na dnie szybu w trakcie wybierania urobku pompowano pompą (np . OP- 80) 
do kubłów urobkowych i wraz z urobkiem wydawano na wysyp. W trakcie wybierania urobku 
na bieżąco prowadzono kontrolę ociosów na okoliczność odspajania się łat (obrywka) i właści
wych wymiarów wyłomu (grubość obudowy). W przypadku zbyt małego wyłomu doprowadzano 
go do stanu zgodnego z projektem poprzez skucie ociosu młotkami pneumatycznymi lub poprzez 
dokonanie przybierki ociosu robotami strzałowymi. 

Ad. 6. Wykonywanie obudowy 
Obudowa szybu wykonana została z betonu C20/25 do głębokości 1087,7 m, a poniżej z betonu 
C25/30. Od pierwszego odcinka do kieszeni skipowej w obudowie betonowej prowadzone zostały 
cięgna stalowe. Obudowa szybu na odcinku kieszeni skipowej wraz z obudową kieszeni została 
wykonana w obudowie stalowej. Na odcinku od 1072,6 m do dna szybu w obudowie prowadzony 
został drenaż wyprowadzający wodę zza obudowy do szybu. 
Technologia wykonania obudowy 
Po wybraniu urobku na wysokość odeskowania i sprawdzeniu wielkości wyłomu na ociosie po 
obwodzie szybu zabudowane zostały kotwy POK 22ds. długości 1,3 m w odstępach 1,0 m (27 szt.) . 
Na kotwach zawieszone zostały cięgna z pręta l1l 27 mm, których dolne końce zostały przysypane 
drobnym urobkiem, a następnie podsypką z piasku. Odeskowanie stalowe opuszczono, ustawiono 
do pionu środkowego, rozparto i ponownie skontrolowano do pionu środkowego. Dla jego stabili
zacji ustawione i rozparte odeskowanie należało obsypać urobkiem i przystąpić do betonowania. 
Masa betonowa dla wykonania obudowy szybu opuszczana była z betonomieszarki stojącej obok 
wieży szybowej rynną do leja detonacyjnego na zrębie szybu, a dalej rurociągiem betonacyjnym do 
rynny na pomoście do obsługi załadunku masy betonowej. Sygnalista stojący na pomoście do ob
sługi kierował rynnę nad wiszący nad zamkniętymi klapami pomostu ochronnego kubeł betonacyj
ny. Po napełnieniu kubła opuszczany był on nad pomost wiszący. Beton za odeskowanie stalowe 
opuszczony został system rur zabudowanych na pomoście wiszącym z końcówkami elastycznymi 
wprowadzonymi za odeskowanie stalowe. 

Ad. 7 
Po ukończeniu betonowania obudowy szybu, dokonano przepięcia kubłów na urobkowe i należało 
przystąpić do wybierania urobku "do twardego". Początkowo urobek wybierany był ładowarką ka
binową CŁS, a w dalszym etapie ładowarką i ręcznie łopatami. W przypadku odspajania się łat gó
rotworu od dna szybu należało je skuwać młotkami pneumatycznymi. 
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Zabudowa zbrojenia technologicznego 
Każdorazowo po wykonaniu około 30 mb szybu wykonywany był montaż zbrojenia technologi
cznego, obejmujący : 

- lutniociąg !2l800 z lutni "TESECO", 
- rurociąg DN 150 sprężonego powietrza, 
- rurociąg okapowy DN 150, 
- rynny okapowe, 
- wsporniki kablowe. 

Prace wykonywane były z pomostu wiszącego, materiały dostarczano w miejsce zabudowy na 
zawiesiu wyciągu szybowego. 

3.7. Wentylacja 

Odcinek szybu, w którym prowadzone były opisane prace przewietrzany był wentylacją odrębną 
zgodnie z projektem przewietrzania szybu. Przed rozpoczęciem pogłębiania na poziomie 990 m 
wykonano połączenie z wyrobiskami kopalni. Przebicie to zostało następnie otamowane, przez co 
połączenie wentylacyjne zostało zlikwidowane. 

3.8. Odwadnianie 

Bieżące odwadnianie dna szybu zrealizowano pompą OP-80 do kubła urobkowego, którym woda 
lub woda z urobkiem wydawana była na wysyp. 

Ponadto w trakcie pogłębiania szybu wraz z pozostałym zbrojeniem technologicznym monto
wany był rurociąg odwadniający DN 150 z końcówką elastyczną, którym za pomocą pompy B 2201 
zawieszonej na linie kołowrotu KCh- 9 na pomoście wiszącym woda pompowana była do zbiorni
ka zlokalizowanego we wlocie poz. 990 m. Ze zbiornika pompą OS-100 AM/6 woda pompowana 
była do systemu odwadniania kopalni. 

Po zgłębieniu szybu ok. 50 m poniżej poz. 990 m na pomoście wiszącym zabudowany został 
zbiornik przelewowy, do którego pompowana była woda z dna szybu pompą BS 2201, a z niego 
do zbiornika na poz. 990 m pompą BS 2400, skąd pompą OS-100 AM/6 do systemu odwadniania 
kopalni. 

3.9. Oświetlenie 

Pomost wiszący oświetlony został instalacją elektryczną- na każdym podeście 4 oprawy G-100M, 
natomiast dno szybu oświetlone zostało zawieszoną pod pomostem wiszącym do głębienia lampą 
szybową z czterema oprawami G-100M. 

3.10. Transport materiałów i zjazd załogi 

Sprzęt, narzędzia i materiały do pogłębiania szybu o niewielkich gabarytach opuszczane były do 
miejsca pracy w kubłach urobkowych. Długie i ciężkie przedmioty w tym rury przeznaczone do 
zabudowy w szybie zostały opuszczane do miejsca montażu na zawiesiach wyciągów szybo
wych. Masa betonowa opuszczana była do pomostu wiszącego kubłami betonacyjnymi pojemności 
1,8 m3

. Urobek wydawany był na wysyp w kubłach urobkowych. 
Do miejsca pracy zjazd załogi odbywał się kubłami urobkowymi. 

3.11. Łączność i sygnalizacja 

Na zrębie szybu zabudowany został telefon kopalnianej sieci telefonicznej. Łączność pomiędzy 
miejscem pracy na pomoście wiszącym, zrębem szybu i maszyną wyciągową zrealizowana została 

za pomocą aparatów ATG. 
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Sygnały dla ruchu urządzeit wyciągowych i pomostu wiszącego nadawane były za pomocą syg
nalizacji elektrycznej (tablica sygnałowa na pomoście wiszącym) . 

Ponadto w trakcie przemieszczania pomostu w dół do szybu opuszczane były linki sygnalizacj i 
alarmowej, rewizyjnej i pomostu wiszącego . 

3.12. Harmonogram robót 

Id Nazwa zadania i Rozpoczęcie Zakończenie :

1 
2007 2008 2009 

l 1 Poglęhianie" 2.1. 
! K'l\·'3 l<vv4 .l<w1 KW2 t K~? Kw4 Kw1 k.w2 ' Nl · Kw 4 lt w 1 

06-11-2006 12-0'1-20091 

l 
~ 2 Montat. urządzeń 
i 

06-11-2006 30-04-2007! 

Odtworzeme #do poz .991 m 01 -05-2007 26-11 -20071 
l l 

l· . ! 4 
· Głębienie od poz.991 do poz . 1023 

l 
27-11-2007 15-02-2008! 

s·· Wykonanie kieszeni skipowej 18-02-2008 05-09-20081 
i 

08-09-2008 20-11-2008! l 6 Glębienie od poz. 1043 do 
poz.109Bm 
Wkonanie komory do czyszczenia 21-11-2008 12-01-20091 
rząpia i korka szybu ; 

l 
z .,k.ooi cze.llie ____________ ____ 1_3~0~·2Q_D_9 __ !2:_~1 :~00_9 ------

Rys. 4. Harmonogram robót 
Figure 4. Work Schedule 

PODSUMOW ANIE 

l. Realizując zadanie w oparciu o przedstawioną powyżej technologię robót, przy wykorzystaniu 
zastosowanego sprzętu, w omówionych warunkach górniczo-geologicznych osiągnięto miesię
czny postęp ok. 25 mb głębienia szybu. 

2. Roboty wykonano zgodnie z założonym harmonogramem. 
3. Pogłębienie szybu do poz. 1097,74 m pozwoli kopalni "Bogdanka" na eksploatację nowych po

kładów węgla, a co za tym idzie przedłuży jej żywotność. 
4. Poprawie uległy warunki klimatyczne pracy w rejonie robót dołowych. 
5. Po uruchomieniu szybu w 2012 roku obecny poziom wydobycia kopalni może wzrosnąć nawet 

o 100%. 
6. Należy również wspomnieć o aspekcie społecznym tej inwestycji, mając na myśli tysiące no

wych miejsc pracy. 

Deepening o f 2.1 Stefanow S haft at L W "Bogdanka" Co al Mine 

Large-scale vertical pit shaft projects are rare in the Polish hard coal mining industry in the recent 
years. The "Bogdanka" coal-mine located in the Lublin area, however, may be deemed a different 
example. In June 2008 No. 2.2 shaft was put into commission to serve as a man-riding and material 
transporting shaft, while No. 2.1 shaft has been deepened by 109 metres, i.e. from 991 level down 
to 1100 level. In the latter shaft an entry to the skip loading poeket has been constructed at 1040 
level. No. 2.1 shaft is intended to perform as an output shaft in the future. Essential problems refer
ring to shaft deepening technology, the use of specialized equipment and labaur organization have 
been presented in the paper. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

W spółpraca urządzenia odpylającego typu UO z lutnią chłodzącą 

Ryszard Krzykowski, JanuszKubok 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WiN 

STRESZCZENIE: W artykule omówiono aspekty techniczne wprowadzanych zmian do urządzeń 
odpylających typu UOa, a w tym zagadnienie zastosowania lutni chłodzącej w wyrobiskach pod
ziemnych kopalń węgla kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Urządzenia odpylające, wyrobiska górnicze, lutnia chłodząca 

l. WPROW ADZENIE 

W podziemnym górnictwie węglowym zgodnie z obowiązującymi przepisami stosuje się w wyro
biskach korytarzowych drążonych kombajnami urządzenia odpylające [l ]. 

Urządzenia odpylające stosowane mogą być jako stacjonarne (wentylacja lutniowa ssąca) lub ja
ko element wentylacji kombinowanej (wentylacja lutniowa tłocząca z ssącym lutniociągiem urzą

dzenia odpylającego, lutnią wirową, itp.). 
Aktualne roboty górnicze prowadzone są w warunkach zagrożeń naturalnych, Ze względu na to, 

iż roboty górnicze prowadzone są na coraz głębszych poziomach poniżej 700 m, gdzie wzrasta m.in. 
temperatura pierwotna skał, temperatura powietrza kopalnianego, dużego znaczenia nabiera zagro
żenie klimatyczne. Podejmuje s ię szereg działań dla obniżenia temperatury powietrza poniżej 28°C, 
a przede wszystkim angażuje się środki techniczno-organizacyjne dla utrzymania temperatury w prze
dziale od 28 do 33°C. 

2. AKTUALNE MODERNIZACJE TECHNICZNE 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WiN z siedzibą w Bedlnie jest dostawcą urządzeń od
pylających dla górnictwa, będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta: Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego WIROMAG Sp. z o.o. - Dobre Miasto, zarówno w zakresie dostaw nowych urzą
dzeń, jak również w zakresie ich przeglądów i remontów [2]. 

W ostatnim okresie wprowadzane są zmiany konstrukcyjne urządzeń odpylających, będące wy
nikiem doświadczeń z ich bieżącej eksploatacji, jak również uwag użytkowników . 

Do najważniejszych zmian można zaliczyć: 
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej wszystkich elementów mecha

nicznych (poza silnikiem elektrycznym i pompą wodną) od elementów zasadniczych urządzenia 
po opaskę zaciskową węża gumowego; 
stosowanie wkładu z wypełnieniem dla urządzeń odpylających stacjonarnych typu U0-1000/1000, 
U0-1000/800 w postaci odrębnego modułu. Wkład tenjest elementem poprawiającym przepływ 
strugi powietrza, skuteczność łączenia się drobinek wody z pyłem kopalnianym; 
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- stożkowe przejścia umożliwiające łączenie z typoszeregiem lutni parcianych, ssących i wenty
latorami lutniowymi różnych typów i średnic; 

- zmiana konstrukcyjna wirnika wentylatora lutniowego umożliwiająca jego podłączenie do sieci 
elektrycznej o napięciu 440 V, 60Hz (występującego w krajach Ameryki Południowej); 

- zmiana konstrukcji zbiornika osadnikowego ułatwiająca jego przemieszczanie (urządzenie odpy
lające w wentylacji kombinowanej w przodku drążonym kombajnami). 

3. KIERUNKI ZMIAN WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEJ SYTUACJI 

Aktualnie, eksploatacja węgla, a przede wszystkim drążenie wyrobisk przy pomocy kombajnów chod
nikowych prowadzone jest na coraz głębszych poziomach. 

Przy głębokości większej niż 700 m może pojawić się również zagrożenie klimatyczne. Tempe
ratura pierwotna skał, rodzaj wentylacji, wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia wpły
wa sumarycznie na końcowy efekt - temperaturę suchą i wilgotną powietrza kopalnianego. 

Z praktyki wiadomo, że przepisy dotyczące temperatury powietrza, a szczególnie konsekwencje 
wynikające z temperatury suchej w przedziale od 28 do 33oc (skrócony czas pracy) są najbardziej 
znanymi i przestrzeganymi . Dlatego też podejmuje się szereg dzi ałań techniczno-organizacyjnych 
dla poprawy warunków klimatycznych, obniżenia temperatury. Klimatyzacja- urządzenia klimaty
czne, rurociągi preizolowane czy woda lodowa, są rozwiązaniami powszechnie znanymi i stosowa
nymi w wielu miejscach pracy w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego. 

Urządzenia odpylające czy to stacjonarne przy wentylacj i ssącej lub mobilne w przypadku z wen
tylacją kombinowaną są również źródłami ciepła. Stosowane są silniki elektryczne o różnych mocach 
od 18,5 kW w dyszy wirowej UO, dwa razy 18,5 kW w wentylatorach typu GWE 630B, dwa razy 
22 kW w wentylatorach typu GWE 660B, 18,5 kW w lutni wirowej i od 37 kW, dwa razy 37 kW, 
55 kW, dwa razy 55 kW w wentylatorach typoszeregu 1000 [3] . 

Ponadto zjawiska zachodzące przy przepływie powietrza przez urządzenia odpylające- zrasza
nie- odwadnianie- sprężanie- rozprężanie - również wywołują szereg przemian powodujących 
zmiany temperatury suchej i wilgotnej powietrza kopalnianego w ilości od 200 do 900m3/min 
(w zależności od wydajności wentylatora lutniowego, oporów przepływu urządzenia odpylającego 
i sprawności układu). 

Zasadnym jest podjęcie starań w celu obniżenia temperatury powietrza wypływającego z urzą
dzenia odpylaj ącego dla poprawy komfortu nawet lokalnego, przy wykorzystaniu istniejącej "infra
struktury klimatyzacyjnej". 

Podjęto próby zastosowania lutniowej wielopłaszczowej chłodnicy typu CHWL-600 produkcji 
AZIS Mining Service z Jastrzębia Zdroj u [4] . 

W Głównym Instytucie Górnictwa KD "Barbara" w Mikołowie przeprowadzono następujące ba
dania: 
- dobór parametrów przepływu powietrza przez urządzenie odpylające U0-630-04/Z/1/S; 
- określenie parametrów oporu chłodnicy lutniowej we współpracy z urządzeniem odpylającym. 

Wyniki tych badań wskazują na znaczne opory w przepływie powietrza przez urządzenie odpy
lające typu U0-630-04/Z/1/S i chłodnicę wielopłaszczową lutniową, ale zabudowa chłodnicy po
woduje obniżenie temperatury o około 3°C wokół urządzenia. 

Kierunki działania mogą by<; następujące : 

a) zastosowanie chłodnicy wieJopłaszczowej lutniowej typu CHWL-800, CHWL-1000, CHWL
-1200 w zależności od żądanego przepływu powietrza; 

b) wbudowanie w odkraplaczu urządzenia odpylającego chłodnicy powietrza w postaci "wpisane
go" orurowania z wodą lodową; 

c) zastosowanie typowego urządzenia chłodniczego- chłodnicy powietrza; 
d) niewątpliwie, do "wykorzystania" pozostaje powierzchnia lutni wirowej. 
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Z uwagi na znaczną, sztywną konstrukcję o długości lO mb i średnicy od 0600 do 800 mm, 
urządzenie to może być wykorzystane jako "obudowa" spiralnej chłodnicy powietrza, umożli
wiające schładzanie powietrza na wylocie z lutniociągu tłoczącego (zasadniczego). W konse
kwencji doprowadzi to do obniżenia temperatury powietrza w przodku; 

e) dla zwiększenia skuteczności odpylania urządzeń odpylających typu mokrego planuje się wbu
dowanie w zamknięty układ wodny dodatkowego urządzenia w postaci nieelektrycznego dozow
nika proporcjonalnego. 
Przy pomocy takiego dozownika można będzie wprowadzać do układu wodnego instalacji od
pylającej środki chemiczne ułatwiające łączenie się rozdrobnionej wody z pyłem kopalnianym. 
Powyższe wpłynie na podwyższenie skuteczności odpylania zarówno we frakcji całkowitej , jak 
i wdychalnej całego urządzenia . 

Z uwagi na uproszczenie rozważań celowym wydaje się rozpracowanie rozwiązania przedsta
wionego w punktach b), d) i e). 

W związku ze wprowadzanymi nowościami i zmianami konstrukcyjnymi , w ramach Europej
skiego Ośrodka Szkolenia i Praktyk Zawodowych dla Górnictwa, P.H.U. EKO-WiN przygotowuje 
cykl szkoleń w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji i sposobów nadzoru urządzeń odpylają
cych. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

l. Korzystając z doświadczeń ruchowych należy ciągle doskonalić kompleks urządzeń odpylają
cych w zakresie konstrukcji, gabarytów oraz trwałości. 

2. Potrzeby zwalczania zagrożenia klimatycznego w górnictwie pociziemnym wymagają opracowa
nia rozwiązań technicznych umożliwiających wykorzystanie istniejących instalacji chłodniczych 
dla obniżenia temperatury przy pracy urządzeń odpylających i to zarówno zabudowanych na wlo
cie do przodka (lutnia wirowa), jak i na wylocie z urządzenia odpylającego lub w samym urzą
dzeniu odpylającym. 

3. Aktualnie dostępne urządzenia dozujące, środki chemiczne umożliwiają zwiększenie skutecz
ności odpylania urządzeń odpylających zarówno we frakcji całkowitej jak i wdychalnej . 

Rys. l. Schemat U0-630-04/Z/1/S z dozownikiem 
Figure l. U0-630-04/Z/1/S machine scheme with Feedcr 
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Rys. 2. Urządzenie odpylające z wbudowaną chłodnicą 
Figure 2. Dust Cleaner with Cooler-Air 

Rys. 3. Urządzenie odpylające z wbudowaną chłodnicą 
Figure 3. Dust Cleaner with Cooler··Air 
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•----- - ---· -- --- ----Ok.13000--· - - · 

Zakres wydajności 300 do 800 n{ /min 

Rys . 4. Lutnia wirowa 
Figure 4. Rotational Air-Duct 

· .. . .. 

Natężenie przepływu 300-800 rn3 /min 

Rys. 5. Lutnia wirowa- chłodnica powietrza 
Figure 5. Rotational Air-Duct- Cooler-Air 
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Tabela l. Parametry techniczne lutni wirowej 
Table l. Technical parameters o f Rotational Air-Duet 
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LUTNIA WIROWA TYPU 
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Application of Dust Cleaner Machines 
with Cooler-Air in the Mining Industry 

The paper presents technical aspects of application of dust cleaner machines with Cooler-Air and 
Feeder in underground coal miningand actual state and perspectives of development. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Analiza numeryczna stateczności wyrobisk korytarzowych 
w 0/ZG Rudna w rejonie szybu R-XI z wykorzystaniem 
kryterium Hoeka-Browna 

Daniel Pawelus 
Folitechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono analizę stateczności wyrobisk korytarzowych w obu
dowie kotwowej przeprowadzoną za pomocą obliczeń numerycznych. Parametry skał określono na 
podstawie kryterium Hoeka-Browna. Do szacowania wielkości wpływu naprężeń górotworu na wy
robiska górnicze użyto program komputerowy Phase2. Symulacje przeprowadzono dla wyrobisk 
korytarzowych w 0/ZG Rudna w rejonie szybu R-XI. 

SŁOWA KLUCZOWE: Stateczność wyrobisk górniczych, kryterium Hoeka-Browna, analiza nume
ryczna stateczności 

l. WSTĘP 

Utrzymanie stateczności wyrobisk górniczych w kopalniach rud miedzi na głębokości ponad 1000 m 
jest problemem złożonym. Funkcjonalność wyrobisk korytarzowych, które będą wykorzystywane do 
transportu i wentylacji, musi być zapewniona przez okres czasu wynoszący co najmniej od kilku do 
kilkunastu lat. 

Proces utraty stateczności przez wyrobiska górnicze przejawia się niszczeniem obudowy, zawa
łami stropu, odspaj aniem się fragmentów ociosów i wypiętrzeniami spągu. Wpływ na to mają zja
wiska zachodzące w górotworze, w którym wykonano wyrobiska kopalniane. 

Wybór optymalnego kierunku prowadzenia wyrobiska w górotworze, właściwy dobór rodzaju 
obudowy i sposób urabiania skał oraz wymiary wyrobiska mają decydujący wpływ na stateczność 
wyrobisk oraz bezpieczeństwo pracującej w nich załogi i maszyn górniczych. 

W pracy zawarto analizę naprężeń głównych i przemieszczeń górotworu wokół wyrobisk kory
tarzowych w 0/ZG Rudna w rejonie ,,Rudna Północna". Do obliczeń numerycznych wybrano wy
robiska transportowe i wentylacyjne w pobliżu szybu R-XI. Symulacje przeprowadzono dla ośrod
ka sprężystego według kryterium Hoeka-Browna za pomocą programu Phase2 v. 6.0, który oparty 
jest na metodzie elementów skończonych. 

2. OPIS ANALIZOWANEGO REJONU 

2.1. Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna rejonu "Rudna Północna" (rys . l) jest zróżnicowana. Strop zasadniczy zbudo
wany jest z dolomitów (dane z otworu badawczego Km 11-151) lub z dolomitów i anhydrytów (da-
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ne z otworów badawczych: Km 6H-2, Km 6-52). Charakteryzują się one wysokimi parametrami 
wytrzymałościowymi. 

Rys. l. Mapa górnicza 0/ZG Rudna, rejon "Rudna Północna" 
Figure l. Map o f "Rudna" Mine, zon e o f "Rudna Północna" 

Furta wyrobisk górniczych zbudowana jest z piaskowców (dane z otworu badawczego Km 6-52), 
z dolomitów i piaskowców (dane z otworów badawczych: Km 6H-2, Km 11-151). W warstwie spą
gowej wyrobisk dominują piaskowce o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych. 

Parametry skał, które zostały przedstawione w tabeli l i tabeli 2, zostały określone na podsta
wie badań geomechanicznych próbek skalnych. Próbki do badań laboratoryjnych uzyskano z geo
technicznych otworów badawczych, które wiercone były z poziomu wyrobisk górniczych. Otwory 
w stropie osiągnęły długość 25,0 m, a w spągu 5,0 m. 

Tabela l. Parametry geomechaniczne skał w przekroju 1-l' (profil wiertniczy Km 6-52) 
T b l l G h . al f k f" l l' (d ·n l K 6 52) a e eomec amc parameters o roc or cross-sectwn - n co umn m -

NAZWASKAŁY 
h Re E, V 

[m] [MPa] [MPa] [-l 

STROP 
Anhydryt 3,3 90,3 52 690,0 0,25 

Dolomit wapnisty 21,7 193,8 87 450,0 0,24 

Piaskowiec kwarcowy IV 0,6 75 ,6 36 250,0 0,21 

WYROBISKO Piaskowiec kwarcowy III 1,8 17,4 7 600,0 0,13 

Piaskowiec kwarcowy II 0,6 81,3 26 580,0 0,22 

SPĄG Piaskowiec kwarcowy I 5,0 20,5 8 100,0 0,14 
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Tabela 2. Parametry geomechaniczne skał w przekroju 2-2' (profi l wiertniczy Km 11- 151 ) 
T bl 2 G h . l f k f 2 2' (d ·u l K 5 a e eomec amca . parameters o roc or cross-sectwn - n co umn m 11-1 l) 

NAZWASKAŁY 
h Re Es 

[m] [MPa] [MPa] 

Dolomit wapnisty IV 3,5 155,8 60 820,0 

STROP Dolomit wapnisty III 8,0 110,4 45 100,0 

Dolomit wapnisty II 13,5 197,2 95 150,0 

Dolomit wapnisty I 1,0 204,3 102 960,0 

Dolomit smugowany 0,5 196,1 64 750,0 

WYROBISKO Dolomit ilasty 0,4 82,3 29 270,0 

Piaskowiec kwarcowy III 0,5 102,7 34 500,0 

Piaskowiec kwarcowy II 0,5 16,3 7 730,0 

SPĄG Piaskowiec kwarcowy I 5,0 23,1 8 000,0 

2.2. Charakterystyka wyrobisk 

V 

[-l 

0,25 

0,24 

0,25 

0,25 

0,22 

0,23 

O, 18 

0,12 

0,13 

W wyrobiskach korytarzowych rejonu "Rudna Północna" zastosowano obudowę kotwową. W stro
pie zabudowano kotwie typu RM-18 o długości 1,80 m i średnicy 18 mm w siatce 1,0x1,0. Żerdzie 
kotwi wklejono na całej długości. W przyjętych do analizy przekrojach w żadnym z wyrobisk wy
sokość nie przekraczała 3,5 m, dlatego ociosy nie zostały dodatkowo wzmocnione obudową kotwo
wą. Przekrój poprzeczny wyrobisk korytarzowych i rozmieszczenie kotew przedstawiono nary
sunku 2 . 

\ 
r- 1 o· 

~ .... 
~ 
~ 

1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 

.c. 

1~ ._ 

d sp 

d,t 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny wyrobiska korytarzowego w obudowie kotwowej 
Figure 2. Cross-section o f underground excavation with roof bolting 

Wyrobiska korytarzowe T, W-269 i N-1, 2, 3 zostały wykonane za pomocą robót strzałowych. 
Wszystkie mają kształt trapezu. Jako kąt nachylenia ociosów przyjęto 10°. Wymiary wyrobisk gór
niczych w przyjętych przekrojach poprzecznych przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Parametry wyrobisk górniczych 
T bl 3 P f d d a e arameters o un ergroun excavat10ns 

Wysokość 
Szerokość Szerokość 

Kąt nachylenia 
Przekrój 

wyrobiska h 
wyrobiska pod wyrobiska przy 

ociosów a 
(nazwa wyrobiska) 

[m] 
stropem d51 spągu d,P [o] 

[m] [m] 

1- 1, 
(W-269b, W-269a, 3,00 6,00 4,90 lO 

W-269, T-269, T-269a) 

2- 2' 
(N-3, N-2, N-1, 2,90 6,00 5,00 lO 

N-la, N-2a) 

'Wyrobiska z rejonu szybu R-XI, które zostały wytypowane do analizy numerycznej, mają wy
sokość od 2,90 do 3,00 m. W przekroju 1-1' wybrano do obliczeń numerycznych wyrobisko gór
nicze W-269, natomiast w przekroju 2- 2' wyrobisko N-l. 

3. DOBÓR PARAMETRÓW SKAŁ NA PODSTAWIE KRYTERIUM HOEKA-BROWNA 

3.1. Opis kryterium Hoeka-Browna 

Warunek stanu granicznego obliczany według kryterium Hoeka-Browna dla spękanego masywu skal
nego można przedstawić za pomocąrównania [3], [4], [5] : 

(l) 

gdzie: cr1 - efektywne naprężenie maksymalne przy zniszczeniu, MPa; cr3 - efektywne naprężenie 
minimalne przy zniszczeniu, MPa; crci- wytrzymałość jednoosiowa próbki skalnej na ściskanie, MPa; 
mb - wartość stałej Hoeka-Browna dla masywu skalnego; s i a- stałe wyznaczane w oparciu o włas
ności górotworu. 

W przypadku przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie cr1m równanie przyjmuje postać : 

(2) 

Parametry mb, a i s wyznacza się z następujących zależności [4]: 

( GSJ .. 100) 
mh=mi·exp 28 - 14D (3) 

( GSI -100) dla GSI > 25 s= exp (4) 
9 - 3D 

s=O dla GSI < 25 (5) 

a= ~ +i( exp(- ~~~)-exp( _ 
2

3
°) J dla GSI > 25 (6) 
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a =0 65- GSI 
, 200 

dla GSI < 25 (7) 

gdzie: mi - stała dla nienaruszonej skały zależna od jej rodzaju, wyznaczana w oparciu o test trój
osiowego ściskania lub na podstawie danych tabelarycznych; GSI- parametr jakości górotworu (Geo
logical Strengh Index) określany dla różnych warunków geologicznych; D - współczynnik znisz
czenia zależny od rodzaju skał i sposobu urabiania. 

3.2. Parametry skał 

Parametry skał wokół wyrobisk górniczych wyznaczono na podstawie wzorów [3]-[7]. Wartości 
stałych dla nienaruszonej skały, zależnych od jej rodzaju (mi) oraz parametry jakości górotworu (GSI) 
dobrano na podstawie danych tabelarycznych. Dla wszystkich warstw skalnych wartość współczyn
nika zniszczenia zależnego od rodzaju skały i sposobu urabiania przyjęto O (urabianie materiałem 
wybuchowym). Parametry skał wyznaczone według kryterium Hoeka-Browna dla rejonu ,,Rudna Pół
nocna" przedstawiono 'r' tabelach 4 i 5. 

Tabela 4. Parametry skał według kryterium Hoeka-Browna w przekroju 1-1' (profil wiertniczy Km 6-52) 
T b l 4 H k B f k ~ l l' (d ·u l K 6 52) a e oe - rownparameters o roc or cross-sect10n - n co urrm m -

NAZWASKAŁY 
h O" ci GSI mi D mb s a 

[m] [MPa] [-l [-l [-l [-l [-] [-l 

Anhydryt 3,3 90,3 70 13 o 4,453 0,0357 0,501 
STROP 

Dolomit wapnisty 21,7 193,8 80 10 o 4,895 0,1084 0,501 

Piaskowiec kwarcowy 0,6 75,6 70 19 o 6,508 0,0357 0,501 
nr 

WYROBISKO Piaskowiec kwarcowy 1,8 17,4 60 19 o 4,553 0,0117 0,503 
TTT 

Piaskowiec kwarcowy II 0,6 81,3 70 19 o 6,508 0,0357 0,501 

SPĄG Piaskowiec kwarcowy I 5,0 20,5 60 19 o 4,553 0,0117 0,503 

Tabela 5. Parametry skał według kryterium Hoeka-Browna w przekroju 2-2' (profil wiertniczy Km 11-151) 
T b! 5 H k B f kD t" 2 2' (d ·n l K 11 151) a e oe - rown parame ers o roc or cross-sec 10n - n co umn m -

NAZWASKAŁY 
h O" ci GSI mi D mb s a 

[m] [MPa] [-l [-l [-l [-l [-l [-l 

Dolomit wapnisty IV 3,5 155,8 80 lO o 4,895 0,1084 0,501 

STROP Dolomit wapnisty III 8,0 110,4 80 lO o 4,895 0,1084 0,501 

Dolomit wapnisty II 13,5 197,2 80 lO o 4,895 0,1084 0,501 

Dolomit wapnisty I 1,0 204,3 80 10 o 4,895 0,1084 0,501 

Dolomit smugowany 0,5 196,1 80 10 o 4,895 0,1084 0,501 

WYROBISKO Dolomit ilasty 0,4 82,3 80 10 o 4,895 0,1084 0,501 

Piaskowiec kwarcowy III 0,5 102,7 70 19 o 6,508 0,0357 0,501 

Piaskowiec kwarcowy II 0,5 16,3 60 19 o 4,553 0,0117 0,503 

SPĄG Piaskowiec kwarcowy I 5,0 23,1 60 19 o 4,553 0,0117 0,503 
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4. MODELOWANIE NUMERYCZNE 

4.1 . ?ole naprężeń rejonu "Rudna Północna" 

W rejonie ,,Rudna Północna" dotychczas nie przeprowadzono pomiarów naprężeń poziomych w wa
runkach in-situ. Dlatego do modelowania przyjęto wyniki uzyskane w 1997 roku w polu G-11 ko
palni "Rudna" (rejon przedeksploatacyjny). Pomiary wykonano za pomocą metody rdzeniowania. 
Badania składały się z kilku podstawowych etapów [2], [6]. Najważniejsze z nich to: 
- wywiercenie w górotworze otworu o dużej średnicy (od 60 do 220 mm) i o długości wystarcza-

jącej na to, aby wpływ wyrobiska górniczego mógł być traktowany jako pomijalnie mały; 
- wykonanie otworu pilotażowego o średnicy 38 mm; 
- umieszczenie przyrządu pomiarowego w otworze pilotażowym; 
- odprężenie wyciętego walca, którego odkształcenia są rejestrowane za pomocą przyrządu po-

miarowego. 
Z pomierzonych wartości odkształceń, które wywołane zostały procesem odciążania w bezpo

średnim sąsiedztwie przyrządu pomiarowego, oszacowano naprężenia w górotworze. Po wykonaniu 
pomiarów odzyskano próbkę skały do badań laboratoryjnych oraz dokonano oględzin celi pomia
rowej i otaczającej skały [7]. 

Do pomiarów odkształceń normalnych w wielu kierunkach i lokalizacjach wokół ścianki otwo
ru wiertniczego użyto standardowych mierników typu CSIRO. Uzyskane wartości obciążeń działa
jących w rejonie stanowiska pomiarowego przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Wyniki pomiaru pola naprężeń w polu G-11 [!], [2] 
Table 6 Results o f stress tield measurements for G-Il zon e [l] [2] , 

Naprężenie główne Azymut Nachylenie 
[MPa] [o] [Ol 

45 ,58 244,1 25 ,9 

28,44 107,6 56,2 

. 18,60 344,4 20,1 

Naprężenia pionowe wyznaczono z profilu geologicznego szybu R-XI na podstawie normy 
PN-G-05016. Na głębokości 1226 m osiągają one 25,2 MPa. 

4.2. Założenia modelowania numerycznego 

Do modelowania wpływu naprężeń górotworu na stateczność wyrobisk górniczych użyto program 
komputerowy Phase2 v. 6.0. Jest to program oparty na metodzie elementów skończonych . Pozwala 
on na przeprowadzenie obliczeil w płaskim stanie odkształcenia. Modelowanie numeryczne wyko
nano dla ośrodka sprężystego wykorzystując warunek wytrzymałościowy Hoeka-Bro wna. 

Do obliczeń przyjęto następujące wartości pola naprężeil poziomych i naprężeń pionowych w re
jonie ,,Rudna Północna": 
- a11 = 42,0 MPa: największa składowa naprężenia poziomego, 
- ah = 18,6 MPa: najmniejsza składowa naprężenia poziomego, 
- Gz = 25,2 MPa: składowa naprężenia pionowego. 

Modelowanie przeprowadzono w dwóch wariantach dla każdego przekroju: 
- w wariancie l przyjęto, że największa składowa naprężenia poziomego (a11) działa prostopadle 

do dłuższej osi wyrobiska korytarzowego, a najmniejsza składowa (ah) równolegle; 
- w wariancie 2 przyjęto, że największa składowa naprężenia poziomego (a11) działa równolegle 

do dłuższej osi wyrobiska korytarzowego, a najmniejsza składowa (ah) prostopadła. 
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4.3. Koncentracja naprężeń 

Na podstawie wyników symulacji naprężeń wokół wyrobisk korytarzowych w rejonie ,,Rudna Pół
nocna" można zauważyć, że niezależnie od przyjętego wariantu obciążenia koncentracja naprężeń 
maksymalnych a 1 zawsze występuje w narożach wyrobisk górniczych. 

a b 

Rys. 3. Koncentracja naprężeń wokół wyrobiska W-269 (przekrój 1-1 '), 
a) wariant obciążenia l, b) wariant obciążenia 2 
Figure 3. Stress eoncentralian around underground excavation W-269 (cross-section 1-1 ' ), 
a) loading variant 1, b) loading variant 2 

a b 

Rys. 4. Koncentracja naprężeń wokół wyrobiska N-l (przekrój 2-2' ), 
a) wariant obciążenia l, b) wariant obciążenia 2 
Figure 4. Stress eoncentralian around underground excavation N-1 (cross-section 2-2'), 
a) loading variant l , b) loading variant 2 

Symulacje numeryczne naprężeń wokół wyrobiska W-269 i N-l wykazały jednoznacznie, że 
wokół wyrobisk, na które naprężenie poziome aH działa prostopadle (wariant l obciążenia), wystę
pują większe wartości naprężeń maksymalnych a 1, niż wokół wyrobisk, dla których przyjęto wa
riant 2 obciążenia (a11 działa równolegle do dłuższej osi wyrobiska) . Dla wyrobiska W-269 naprę
żenia w narożach stropu i ociosów wyniosły 144,5 MPa dla wariantu l obciążenia i 104,0 MPa dla 
wariantu 2 obciążenia. Natomiast w narożach spągu i ociosów odpowiednio 93,5 MPa (wariant l) 
i 65 ,0 MPa (wariant 2). 
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Dla wyrobiska N-1 naprężenia w narożach stropu i ociosów wyniosły 171,0 MPa (wariant l) 
i 128,0 MPa (wariant 2). Natomiast w narożach spągu i ociosów odpowiednio 99,0 MPa (wariant l) 
i 64,0 MPa (wariant 2 obciążenia). 

4.3. Przemieszczenia 

Analiza numeryczna przemieszczeń wokół wyrobiska W-269 i N-l wykazała, że przemieszczenia 
warstw skalnych w stropie i w spągu wyrobisk korytarzowych są większe, gdy crH działa równole
gle do dłuższej osi wyrobiska (wariant 2 obciążenia). 

a 

Rys. 5. Przemieszczenia skał wokół wyrobiska W-269 (przekrój 1-1 '), 
a) wariant obciążenia l, b) wariant obciążenia 2 
Figure 5. Displacemen ts o f rock around underground excavation W-269 (cross-section 1-1 '), 
a) loading variant l, b) loading variant 2 

/ - .. ,J.9c;~-- ... 

a b 

Rys. 6. Przemieszczenia skał wokół wyrobiska N-l (przekrój 2-2'), 
a) wariant obciążenia l, b) wariant obciążenia 2 
Figure 6. Displacements ofrock around underground excavation N-l (cross-section 2-2'), 
a) loading variant l, b) loading variant 2 

Przemieszczenia warstw skalnych w ociosach wyrobisk górniczych są największe dla wariantu 
l obciążenia (gdy crH działa prostopadle do dłuższej osi wyrobiska) . W wyrobisku W-269 maksy
malne przemieszczenia wyniosły 1,08·10·2 m, a w wyrobisku N-l: 4,10·10·3 m. 
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PODSUMOW ANIE 

Przeprowadzenie modelowania numerycznego dla dwóch wariantów rozkładu pola naprężeń pozio
mych w rejonie "Rudna Północna" pozwoliło porównać zachowanie się stateczności wyrobisk gór
niczych w dwóch odmiennych warunkach geotechnicznych: 
l) największa składowa naprężenia poziomego (aH) działa prostopadle do dłuższej osi wyrobiska 

korytarzowego, a najmniejsza składowa (ah) równolegle (wariant l); 
2) największa składowa naprężenia poziomego (aH) działa równolegle do dłuższej osi wyrobiska 

korytarzowego, a najmniejsza składowa (ah) prostopadła (wariant 2). 
Analiza wyników obliczeń numerycznych wskazała, że koncentracja naprężeń wokół wyrobisk 

korytarzowych zależy od kąta zawartego między kierunkiem działania największej składowej naprę
żenia poziomego a H i dłuższą osią wyrobiska górniczego. Dlatego przed zaprojektowaniem rozmiesz
czenia wyrobisk w górotworze należy dokonać rozpoznania pola naprężeń w warunkach in-situ dla 
danego rejonu kopalni. 
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Numerical Analysis of Underground Excavations Stability 
with Generalized Hoek-Brown Criterion at "Rudna" Mine 
for Zone of R-XI Shaft 

The paper presents the numerical analysis of stability o f underground excavation with roof bolting 
at "Rudna" Mine. The properties o f rock were characterized by the generalized Hoek-Brown failu
re criterion. The computations were carried out by the Finite Element Program Phase2 v. 6.0. 
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Analiza propagacji fal elektromagnetycznych 
w podziemnych wyrobiskach górniczych 

C. W orek, M. W arzecha 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki, Kraków 

STRESZCZENIE: Korytarze podziemne zakładów górniczych cechuje duże tłumienie dla propaga
cji fal elektromagnetycznych zawierające się standardowo w przedziale od 20 do 100 dB/100 m. 
Jednym z czynników mającym bezpośredn i wpływ na wartość tłumienia trasy są wymiary poprze
czne tuneli, których szerokość zawiera się w granicach od 2 do 10 metrów i wysokość od 1,6 do 6 me
trów. W literaturze światowej znajdują się doniesienia o badaniach propagacyjnych w podziemnych 
wyrobiskach górniczych jednak do dziś brak jest zadowalających modeli teoretycznych i w prakty
ce należy opierać się wyłącznie na modelach behawioralnych. W pracy zaprezentowano wyniki po
miarów propagacji przeprowadzonych w kopalnii KWK "Ziemowit" w zakresie częstotliwości od 
30 do 1000 MHz i zestawiono je z wynikami innych autorów. Pomiary natężenia pola elektroma
gnetycznego w funkcji odległości od anteny nadawczej pozwoliły zaobserwować dwa zakresy o is
totnie różnym współczynniku tłumienia będące następstwem falowodowego charakteru toru trans
misyjnego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Łączność radiowa w wyrobiskach górniczych, propagacja sygnałów ra
diowych, radiowe modele propagacyjne 

l. WPROW ADZENIE 

W literaturze światowej od wielu dziesięcioleci znajdują się doniesienia o badaniach propagacji fal 
elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych [2]-[14]. Opracowywane są one 
często na zlecenie rządu lub też ośrodków badawczo-naukowych ściśle związanych z przemysłem 
wydobywczym [2], [7], [9]-[13]. Niestety brak odpowiednich modeli teoretycznych oraz duża zmien
ność parametrów środowiska powoduje, że do dnia dzisiejszego trzeba się zadowolić modelami be
hawioralnymi i praktycznie dla każdego konkretnego rodzaju tuneli podziemnych i rodzaju trans
misji radiowej należy przeprowadzić oddzielne pomiary [3], [5], [6], [8], [12], [13]. Co więcej , zmie
rzone parametry tłumieoności trasy w podobnych warunkach różnią się znacznie w zależności od 
warunków geologicznych, uzbrojenia technicznego tunelu, a nawet od mocy nadajnika oraz anten 
użytych podczas pomiarów [4], [8]. Podziemne korytarze zakładów górniczych cechuje duże tłu
mienie dla propagacji fal elektromagnetycznych zawierające się standardowo w przedziale od 20 
do 100 dB/100 m. Jednym z czynników mającym bezpośredni wpływ na wartość tłum ienia trasy są 
wymiary poprzeczne tuneli , których szerokość najczęściej zawiera się w granicach od 2 do 10 me
trów, a wysokość od 1,6 do 6 metrów. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów propagacj i prze
prowadzonych w kopalni KWK ,Ziemowit" w zakresie częstotliwośc i od 30 do 1000 MHz i zesta
wiono je z wynikami innych autorów. Analiza wyników oraz badania literaturowe pozwoliły na wy
ciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących właściwości propagacyjnych górniczych tuneli pod
ziemnych. 
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2. POMIARY PROPAGACJI FAL RADIOWYCH W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH GÓRNICZYCH W KWK ZIEMOWIT 

2.1. Warunki pomiaru propagacji fal radiowych 

Głównym celem przeprowadzonych pomiarów było określenie charakterystyk propagacyjnych 
różnego typu wyrobisk górniczych w paśmie od 30MHz do lOOOMHz. W tym celu do badań wy
typowano trzy rodzaje wyrobisk, a ich przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku l. 

A B 

Rys. l. Przekroje poprzeczne wyrobisk w ścianie wydobywczej nr 702 (B) 
i w jej pobliżu (A, C) w KWK Ziemowit 

c 

Figure l . Simplified cross-sections o f investigated mine tunnels in Ziemowit coal mine 

2.5m 

4.0m 

Antena dwustozkowa, KUNA4, 30-300MHz lub 
antena logarytmiczna, typ DLA, 300MHz-1GHz 

Sonda aktywna HZ-530E (elektryczna) 

produkcja firmy INCO 

Kabel mN-mBNC, H-155, 2.5m 

Generator 
szumu 
1MHz-1GHz l :.w 

'~'''""ll''l-·'''' ,,_,,, ,. 

Analizarar widma 
FSH-6 

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do badań właściwości propagacyjnych 
wykonanych w podziemnych wyrobiskach górniczych KWK Ziemowit 
Figure 2. Scheme o f the measurement setup used in Ziemowit coal mine 

Na rysunku lA przedstawiono przekrój poprzeczny korytarza przyścianowego nr 747 około 
100m poniżej ściany 702, w partii wybranej w zawale ściany, zaś na rysunku 1B przekrój poprze
czny korytarza na dworcu kolejki podwieszanej Scharf w chodniku 747, około300m przed ścianą 
702, a na rysunku l C przekrój poprzeczny wyrobiska ścianowego 702 w kopalni KWK Ziemowit. 
W celu znacznego przyspieszenia prac i określenia właściwości propagacyjnych w całym zakresie 
częstotliwości od 30 do 1000 MHzwykorzystano nowatorską metodę pomiarową wykorzystującą 
generator szumu o dużej widmowej gęstości mocy O dBm/1 MHzoraz pomiarowe, szerokopasmo
we anteny nadawcze- dwustożkową typu KUN A4 na pasmo od 30 do 300 MHzoraz logarytmicz
no-periodyczną na pasmo od 300 do 1000 MHztypu DLA produkcji firmy INCO [l]. Jako urzą
dzenie odbiorcze wykorzystano przenośny analizator widma typu FSH-6 firmy Rohde&Schwarz pra
cujący z filtrem RBW (Resolution Bandwidth) równym l MHzoraz aktywną szerokopasmową son
dę pola elektrycznego HZ-530E, który to zestaw pozwalał na uzyskanie czułości na poziomie oko
ło -100 dBm, a więc zbliżonym do czułości standardowych odbiorników radiowych. Na rysunku 2 
przedstawiono schematycznie układ pomiarowy do badania właściwości propagacyjnych wykona-
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nych w podziemnych wyrobiskach górniczych w KWK Ziemowit. Poza swoimi niewątpliwymi za
letami, takimi jak szybkość pomiarów oraz ciągły i jednoczesny pomiar w całym widmie, zapropo
nowana metoda ma też wady, do których należązmniejszona czułość: detekcji ze względu na jej sze
rokopasmowy charakter oraz konieczność posiadania lub wyznaczenia współczynników antenowych, 
zarówno anten nadawczych, jak i odbiorczej sondy aktywnej. Stosunkowo prostym zabiegiem po
prawienia bilansu energetycznego łącza o 10-20 dB jest zwiększenie mocy nadajnika przy jedno
czesnym zwiększeniu czułości odbiornika poprzez zmniejszenie pasma filtru RBW. Należy jednak 
pamiętać, iż pociąga to za sobą zwiększenie czasu pomiarów i zmniejsza mobilność wykorzystywa
nej aparatury. Z kolei znajomość współczynników antenowych anten nadawczych i odbiorczej son
dy aktywnej wymaga zaznajomienia się z dość zaawansowanymi procedurami pomiarowymi. W opi
sywanym przypadku wartość współczynnika antenowego sondy aktywnej została wyznaczona me
todą anteny wzorcowej [l]. 

2.2. Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych 

Jak wynika z teoretycznych rozważań na temat propagacji fal radiowych , charakterystyczną cechą 
podziemnych korytarzy o dobrze przewodzących ścianach jest występowanie dolnej częstotliwośc i 

odcięcia, podobnie jak w falowodzie o odpowiednim przekroju. Mody niższych rzędów charakte
ryzują się mniejszym tłumieniem , dlatego też przy ich wzbudzeniu występują charakterystyczne pi
ki rezonansowe i są one ściśle związane z wymiarami tunelu. Amplituda tych pików może wycho
dzić od 10 do 30 dB ponad poziom innych modów. Przykładowy przebieg takiego widma w paśmie 
od 30 do 330 MHzzmierzony w ścianie wydobywczej 702 (rys. lB) przy odległości pomiędzy an
tenami równej 63 m przedstawiono na rysunku 3. 

dBm Aeł Level : ·30 dBm 
Ref Oliset : 0.0 dB 

l 

·40 i 
·50 ..•..... - ···--··· · 

. ,oJ .. 
l 

·110 . 

i 
·120 .. 

·130 ·•···· -

Analyzer 

Oetector : AMS 
Trigger Mode : Free RlJ'l 
T race : Clear l \1/rite 

l i 
.... ----· ---~ .......... . .... . 

Start Frequency : 30 MHz 
Center Frequency : 180 MHz 

; 

ABW : 1 MHz 
WW : JMHz 
SWT : 500m; 

. .... ,,,_,,_, --·---·-·" ' 

Stop Frequency : 330 MHz 
S pan : 300 MHz 

Rys. 3. Przebieg widma w paśmie od 30 do 330 MHzzmierzony w ścianie 
wydobywczej 702 (rys. IB) przy odległości pomiędzy antenami 63 m 
Figure 3. Spectrum of signaJ (from 30 to 330 MHz) received 
for antennas distance 63 m measured in Ziemowit co al mine 
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Można w nim zaobserwować dwa piki rezonansowe na częstotliwości 65 MHz i 115 MHz zwią
zane z wymiarami geometrycznymi wyrobiska o przekroju prostokątnym równym odpowiednio 2,5 
i 4 m. Teoretycznie poniżej częstotliwości odcięcia tłumienie trasy powinno być bardzo duże, nie
mniej jak pokazują pomiary nadal można prowadzić łączność radiową. Jest to spowodowane istnie
niem wzdłuż tunelu okablowania sieci elektrycznej oraz innych instalacji metalowych, takich jak ru
rociągi lub szyny. 

Wyniki przeprowadzonych badań propagacji w podziemnych korytarzach, wyskalowane w de
cybelowych jednostkach natężenia pola elektrycznego E względem l V/m, przedstawiono na rysun
ku 4. Obejmują one zmiany natężenia pola zarówno w funkcji odległości pomiędzy antenami, jak 
i w funkcji częstotliwości dla trzech różnych tuneli przedstawionych na rysunku l. Dla zobrazowa
nia zmian natężenia pola, częstotliwości zostały wybrane arbitralnie w celu porównania wyników 
z pracami innych autorów. 

f= 200M H z 
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Rys. 4. Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach podziemnych 
kopalni Ziemowit dla odległości 40 m od nadajnika w zakresie częstotliwości 30-l 000 MHz (A) 
oraz dla częstotliwości 200,415 i 1000 MHzprzy różnych odległościach (B, C, D) 

140 
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Figure 4. De pendences o f elcctric fie lds for diffcrent frequencies from various distances in different tunnels 

3. PORÓWNANIE WYNIKÓW POMIARU TŁUMlENNOŚCI TRASY W TUNELACH 

Bezwzględne porównywanie wyników tłumienności trasy w podziemnych korytarzach jest utrudnio
ne, gdyż autorzy najczęściej posługują się jednostką mocy [dBm] jaką odebrali w swoich systemach 
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antenowych nie przechodząc na jednostki bezwzględne, jakim jest natężenie pola elektrycznego. Do
datkowo, takie podejście mocno utrudnia porównywanie wyników pomiarowych z symulacjami, gdyż 
w nich właśnie posługujemy się podstawowymi wielkościami fizycznymi. Niemniej, jeśli interesu
jący jest wyłącznie charakter przebiegu oraz parametr tłumienności trasy wyrażony w [dB/m] , takie 
podejście okazuje się wystarczające. 

Przykładowe wyniki pomiarów tłumienia trasy dla wybranych częstotliwości na podstawie ba
dań w różnych tunelach w kopalni Ziemowit przedstawiono w tabeli l. Dla porównania przedsta
wiono wyniki z raportu firmy Collins Radio Company [2], w którym określono propagację w tune
lu o przekroju prostokątnym będącym drogą transportową. Tunel ten miał szerokość około 4,3 m 
(14 feet) oraz wysokość około 2,1-2,3 m (7-8 fee t) i był zbliżony wymiarami do badanego w ko
palni Ziemowit (szerokość 4 m i wysokość 2,5 m) dla przypadku z rysunku 1C. W raportach [2], [7] 
dla częstotliwości 200 MHz oszacowano tłumienie trasy na poziomie 50-80 dB/100 m. Prezento
wane wyniki z kopalni Ziemowit wskazują na tłumienie na poziomie 37 dB/100 m przy tej samej 
częstotliwości. Ze względu na dużą liczbę czynników, które mają wpływ na całościowe tłumienie 
trasy w tunelu poziemnym oraz trudności pomiarowe i spowodowane nimi duże niepewności po
miarowe, można uznać , że wyniki te są ze sobą zbieżne. 

Tabela l . Wyniki pomiarów tłumienia trasy dla wybranych częstotliwości 
na podstawie badań w różnych tunelach w KWK Ziemowit 
T bl l P h f d"ffi f . d' fD z· a e at attenuat10n or . 1 erent requenc1es m 1 eren tunne s m wmow1t coa mme 

Chodnik 747- zawał Chodnik 747 - stacja Ściana 702- wydobywcza 
Częstotliwość kolejki podwieszanej 

[dB]/100 m [dB]/100 m [dB]/100 m 

200 MHz 117 37 32 

415 MHz 116 39 34 

1000 MHz 64 28 36 

Tabela 2. Porównanie wyników pomiarów tłumieni a tras tuneli na 100m o podobnych przekrojach 
(4-6 m szerokości i 2,5-3 m wysokości) podanych w literaturze [2], [4], [7], [12] 
oraz zmierzonych w kopalni Ziemowit 
Table 2. Comparison o f path attenuations for similar tunnels described 
in literature [2] [4] [7] [12] and measured in Ziemowit coal mine 

' 
Chodnikitunel [2] Inna literatura [4], [7] , [12] Ściana 702- wydobywcza 

Częstotliwość 

[dB]/100 m [dB]/100 m [dB]/1 00 m 

200 MHz 80-50 50 32 

415 MHz 20 20-36 34 

1000 MHz 10-13 30-45- 180 36 

W przypadku częstotl iwości 415 MHz i 1000 MHz, tłumienie trasy zmierzone w tunelu z rysun
ku !C w kopalni Ziemowit oscyluje w granicach 36-39 dB/100 m, podczas gdy dane podawane 
w literaturze mają wartości 10-20 dB/100 m [2] lub nawet 30-180 dB/100 m [4], [7], [12]. Tak bar
dzo duża rozbieżność poza wspominaną niepewnością pomiarową wynika także z mocy zastosowa
nych nadajników i wynikających z nich zas i ęgów badanych transmisji. W raporcie [2] stosowano 
wielokrotnie większe moce nadajnika, przez co obserwowano sygnał na większych odległościach. 
W transmisji w tunelu podziemnym obserwuje się dwa zakresy o różnym współczynniku tłumienia. 
Pierwszy blisko anteny- wieJomodowy (mody falowodowe wysokiego i niskiego rzędu), charakte
ryzujący się silnym tłumieniem , oraz drugi zawierający mody falowodowe niższego rzędu , charak-
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teryzujący się dużo mniejszym tłumieniem. Zwiększenie mocy nadajnika i wydłużenie zasięgu trans
misji spowodowało, że w raporcie [2] obserwowano średnio mniejsze tłumienie trasy, ponieważ więk
szy wkład w średnią miał drugi zakres o mniejszym tłumieniu . Opisywany efekt widoczny jest na 
rysunku 4B wykres (b) i w tabeli 2. 

PODSUMOW ANIE 

Podsumowując uzyskane wyniki i towarzyszące im rozbieżności w porównaniu z niektórymi da
nymi literaturowymi, należy polcreślić, że badania prowadzone przez nasz zespół odbywały się w za
kresach mocy normalnie stosowanych w systemach radiowych, przez co są bardziej odpowiednie do 
wyciągania wniosków na temat zasięgu propagacji generowanych sygnałów (gęstość mocy genera
tora szumu O dBrn/1 MHz). Potwierdziła się również silna zależność tłumienności trasy od wymia
rów geometrycznych tunelu i zgodnie z intuicyjnymi przewidywaniami przy wymiarach mniej
szych od dwóch metrów dużą przewagę uzyskują transmisje w zakresie gigahercowym (tabela 1). 
W szczególnych przypadkach można zaobserwować bardzo duże zasięgi transmisji, jednak wyma
gają one prostych odcinków tuneli o dużej jednorodności [2], [4], [13], [14]. Następuje wówczas 
formowanie modów falowodowych o niskim tłumieniu (duży zasięg), przy czym najniższe tłumie
nia uzyskuje się pracując na modach falowodowych niskiego rzędu, w pobliżu tak zwanych często
tliwości rezonansowych. W praktyce jednak trudno jest oprzeć się na tym przypadku, gdyż silnie 
zależy on od geometrii korytarza podziemnego oraz przeszkód, które się w nim znajdują. Przykła
dowo tłumienie samego tunelu, który skręca pod kątem prostym po 10 metrach waha się w grani
cach od 30 do 60 dB [2], [13]. W obecnym stanie techniki czułość odbiorników radiowych i sys
temów antenowych zbliżyła się do fizycznych ograniczeń i najprostszym sposobem zwiększenie 
zasięgów jest podwyższenie mocy nadajników. Jednak ograniczenia prawne oraz to, że wykorzy
stywanie nadajników o mocy powyżej 26-30 dBm ERP może stanowić zagrożenie dla poprawnej 
pracy innych urządzeń ze względu na małe wymiary tuneli i konieczność pracy różnych urządzeń 
elektronicznych w małych odległościach od siebie nie jest ono preferowane. Z powodu dużej 
tłumienności trasy oraz zmiennych parametrów propagacji w tunelach podziemnych wydaje się, 
że w najbliższych latach systemy oparte na kablu promieniującym oraz systemy oparte o punkty 
dostępowe sieci Wi-Fi i WiMAX rozmieszczone co kilkaset metrów będą dominującymi środ
kami mobilnej łączności technologicznej w górnictwie [7], [8], [12], [14]. 
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okazaną przy realizacji pomiarów. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt rozwojowy. 

Analysis of the Radio Waves Propagation in Coal Mine Tunnels 

An underground mine tunnels are characterized with relatively huge attenuation of electromagnetic 
w a ves (20-1 00 d Bil 00 m). One o f the factors, which ha ve an in f! uence, in that case, i s a cross sec
tion dimension o f a tunnel. The cross section dimensions are between 2-1 O meters (horizontal) and 
1.5-6 meters (vertical). 

There are many articles whose authors report underground propagation but there is lack of one 
generał purpose model to describe it, so only semi-empirical (behavioural) models are used. In this 
paper, results of electromagnetic waves propagation measurements conducted in polish coal mine 
KWK "Ziemowit" are presented. The measurements are carried out for frequencies from 30 to 
1000 MHz. Obtained results enabled us to observe two ranges in clistance from transmitting anten
na characterized by essentially different value of attenuation factor. 
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W pływ krawędzi eksploatacyjnych na zagrożenie wstrząsami 
w rejonie Wl KWK "Rydułtowy-Anna" podczas eksploatacji 
pokładu 71311 -2 ścianąXIV-Wl 

Wojciech Zasadni 
Centrum Wydobywcze Południe KW S.A. 

Romuald Martinek, Sławomir Olechowski 
KWK "Rydułtowy-Anna" KW S.A . 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni w zakresie eksploatacji pokła
dów grupy jakłowieckiej (700) w rejonie W l. W trakcie dotychczas prowadzonej eksploatacji w re
jonie Wl kopalni , która objęła swym zasięgiem 14 pokładów , wytworzone zostały krawędzie i reszt
ki mające wpływ na obecnie rejestrowany poziom zagrożenia sejsmicznego. W ostatnich latach, 
w kopalni "Rydułtowy-Anna", problem wpływu wstrząsów górotworu wywołanych eksploatacją 
górniczą na środowisko naturalne oraz wyrobiska górnicze nabiera szczególnego znaczenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, eksploatacja, wstrząsy górotworu, wpływ krawędzi eksploata
cyjnych 

l. WSTĘP 

Problem występowania wstrząsów górotworu wywołanych zwiększeniem głębokości eksploatacji 
górniczej oraz istniejącymi warunkami górniczo-geologicznymi nabiera szczególnego znaczenia przy 
dotychczasowej eksploatacji 713/1_2 w rejonie Wl. Aktywność sejsmiczna w KWK "Rydułtowy
Anna" od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Stan naprężenia w górotworze spowodowany eksploatacją górniczą, wpływa na aktywność sej
smiczną w rejonie eksploatacji oraz stanowi czynnik wyzwalający wstrząsy wysokoenergetyczne 
związane z sytuacją naprężeniowo-deformacyjną Wstrząsy wysokoenergetyczne związane są z pę
kaniem mocnych i grubych skał oddalonych często znacznie od stropu eksploatowanego pokładu. 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W REJONIE W l I El 
KWK ,,RYDUŁTOWY-ANNA" 

Na kształtowanie się stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie Wl i El kopalni największy wpływ ma
ja warunki górniczo-geologiczne. W analizowanych rejonach w przekroju geologicznym występują 
warstwy porębskie i jaklowieckie. Warstwy porębskie, zbudowane z naprzemianległych warstw łup
ków ilastych i piaszczystych oraz piaskowców drobnoziarnistych, tworzą nawet kilkudziesięciome
trowe ławice wśród utworów ilasto-łupkowych. Warstwą przewodniąjest zlepieńcowaty piaskowiec 
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zalegający między pokładami 626/2 i 629 oraz powyżej- pomiędzy pokładami 620/1•2 i 624/1•2 jak 
również pomiędzy pokładami 616/1 i 615/3. 

Warstwy jaklowieckie wykształcone są w postaci naprzemianległych warstw łupków ilastych, 
piaszczystych, piaskowców, mułowców z licznymi pokładami węgla. Warstwy jaklowieckie zawie
rają około 30 wkładek węglowych . 

Miąższość pokładu 713/1.2 wynosi około 2.8 m a nachylenie zmienia się w zakresie 12-18 stop
ni w kierunku E. Rozciągłość pokładu zbliżonajest do kierunku N-S. 

W profilu litologicznym (rys. l) rejonu Wl można wyróżnić kilka warstw skalnych, mających 
cechy wstrząsogenne, np. piaskowce i łupki piaszczyste zalegające poniżej pokładu 630/1.2, piaskow
ce, zlepieńce i łupki piaszczyste zalegające poniżej pokładu 626/2, piaskowce z wkładkami węgla wy
stępujące nad pokładem 624, czy piaskowce i łupki piaszczyste zalegające poniżej pokładu 620/1•2 

i 615/3 . 

-
-

0,80 m węgiel paki. 613/3 

0,35 m węgiel paki. 615/1 
0,25 m węgiel paki. 615/3 

68,00 m piaskowiec 

1,30 m węgiel paki. 620/1-2 

47,00m piaskowiec 

l ,45m węgiel pokl. 624 

r-----------. l ,05m węgiel paki. 626/2 

E 

Rys. l. Profillitologiczny skał w rejonie W l 

ok. 65 m piaskowiec 
piaskowiec zmm:cki 

55,00 m lupek piaszczysty 

14,00 m piaskowiec 
paki. 703/1 
0,80 m węgiel paki. 705/2-3 
l ,30 m węgiel paki. 706 
0,95 m węgiel pok1.707/l-2 

23,00 m piaskowiec 

2,60 m węgiel pokl.713/l-2 
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Dotychczasowa eksploatacja w rejonie W l objęła 14 pokładów oznaczonych ńumerarni 604, 612/1_2, 
613/3, 615/1-2· 6!6/2, 620/1.2, 624,626/2, 629, 630/1_2, 703/h 705/n 708,713/1.2. Sumaryczna miąż
szość dotychczas wyeksploatowanych pokładów w rejonie W l wynosi 21 m. 

3. CZYNNIKI WPŁ YW AJĄCE NA SKRĘPOW ANIE EKSPLOATCJI W REJONIE W l I El 
I ICH WPŁ YW NA WZROST AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ 

W trakcie prowadzonej eksploatacji w rejonie W l wytworzone zostały krawędzie i resztki, które nie 
pozostają bez wpływu na aktualny poziom zagrożenia sejsmicznego. Wielopokładowa eksploatacja 
prowadzona pod południowym rejonem miasta Rydułtowy (wybranie 14 pokładów węgla i konty
nuacja eksploatacji w dwóch kolejnych) -wskutek podebrań systematycznie osłabia mocne war
stwy piaskowców zalegających powyżej pokładu 627. Miąższość tych warstw piaskowca zmienia 
się od 0,8 m do 110m. 

Głównym czy~nikiem powodującym utrudnienia w prowadzeniu eksploatacji w rejonie W l jest 
występowanie szeregu czynników w tym najpoważniejsze to zagrożenia współwystępujące tj. me
tanowe i tąpaniowe. Wzrost aktywności sejsmicznej w latach 2000-2008 przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Aktywność sejsmiczna 

Ponadto na wzrost zagrożenia tąpaniami w rejonie W l ma wpływ szereg czynników, w tym naj
ważniejsze z nich to: 
- duże ciśnienie górotworu, wynikające z głębokości eksploatacji i zaszłości eksploatacyjnych (reszt

ki, krawędzie); 
- zaburzenia geologiczne (uskoki, ścienienia pokładów itp.), które wymuszają projektowanie eks

ploatacji z pozostawieniem resztek, zdolnych do koncentracji naprężeń; 
uwarunkowania wynikające z ochrony powierzchni, często uniemożliwiające wybór systemu eks
ploatacji najkorzystniejszego pod względem profilaktyki tąpaniowej; 

- współwystępowanie wysokiego zagrożenia metanowego co często wymusza ograniczenia w sto
sowaniu niektórych metod i środków profilaktyki tąpaniowej . 

Podczas eksploatacji ścian w rejonie Wl w pokładzie 713/1.2 zarejestrowano stosunkowo dużo 
wstrząsów o energii od 102 J do 107 J. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tablicy L 

Wzrost aktywności sejsmicznej, zarejestrowanej podczas eksploatacji pokładu 713/1.2 kolejnymi 
ścianami, należy powiązać z faktem zwiększenia głębokości eksploatacji oraz powiększaniem się 
powierzchni odsłoniętego stropu. Podczas schodzenia z eksploatacją na coraz niższe poziomy zare-
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jestrowano zwiększanie się liczby wstrząsów wysokoenergetycznych. Występowanie wstrząsów wy
sokoenergetycznych, które miały największy wpływ na sumaryczny wydatek czy też wartość wskaź
nika intensywności sejsmicznej , poza głębokośc ią należy powiązać z faktem zmian warunków na
prężeniowo-wytężeniowych, powiększenie się powierzchni odsłonięcia stropu i zwiększanie prze
strzeni zrobowej pokładu 713/1_2• Fronty kolejno eksploatowanych ścian w pewnych okresach cza
su, znajdowały s ię w rejonie oddziaływania resztek i krawędzi wytworzonych w pokładach wyżej 
leżących. Nawet odległe krawędzie poprzez superpozycję zwiększały kolejno ciśnienia w warstwach 
podległych. Hipocentrum wstrząsów górotworu lokalizowano w kompleksie piaskowców o miąż

szościach około 63 m, 47 m i 68 m, zalegają nad stropami pokładów 629, 624 i 616/1• 

T b l l W a e a . d k l .. ś . kł d . 713/ strząsy zareJestrowane po czas e spJoataCJl c1an w po a z1e l-2• re on W l 

Liczba wstrząsów Energia 
Ściana Suma sumaryczna 

102 102 102 105 106 107 108 [J] 

V-S-Wl o 18 45 o o o o 63 1,43E+06 

VI-S-Wl l 60 104 o o o o 165 3,28E+06 

VII-S-Wl o 296 563 57 o o o 916 2,86E+07 

VIII-S-W l o 65 705 160 8 o o 938 7,52E+07 

IX-S-Wl o 42 37 12 3 o o 94 1,41E+07 

VI-N-W l 4 107 34 o o o o 145 1,26E+06 

VIII-N-Wl o 38 48 l o o o 85 2,37E+06 

IX-N-Wl 2 45 33 2 o o o 82 2,43E+06 

XI-W l o 40 400 30 1 o o 471 3,96E+07 

XII-W l o 123 434 46 16 o o 619 9,01E+07 

XIII-Wl 4 170 605 105 28 4 o 9 16 2,50E+08 

XIV-Wl 51 368 380 96 25 2 o 922 2,61E+08 

RAZEM 62 1372 3388 509 81 6 o 5 416 7,69E+08 

Przedstawiona analiza, która wykorzystuje dotychczasowe obserwacje i doświadczenia kopalni, 
związane ze wzrostem aktywności sejsmicznej w miarę sczerpywania złoża w rejonie W l, pozwala 
ocenić wpływ eksploatacji na lokalizację jak i energię rejestrowanych wstrząsów. Zaobserwowano, 
że wstrząsy występowały w warstwach odpowiedzialnych za generowanie wstrząsów wysokoener
getycznych w miejscach występowania krawędzi pokładów nadległych zalegających w znacznej 
odległości od eksploatowanego pokładu (rys. 3) . 

Ponadto sumaryczna energia wstrząsów jak i ich ilość w poszczególnych klasach nie w pełni 
zależały od miesięcznego postępu frontu eksploatacj i ścian a w większym stopniu, od sytuacji gór
niczo-geologicznej w danym rejonie (rys. 4) . 

Energia oraz i lość wstrząsów systematycznie rosły, gdy fronty eksploatacji ścian zbliżały się do 
równoległych krawędzi pokładów 703/1 i 630/h 629/1_2, 626/2, 624, czy 620/1_2• Wyniki obserwacji 
wskazują, że wszystkie wstrząsy były bezpośrednio związane z załamywaniem się mocnych warstw 
piaskowców zalegających powyżej stropu pokładów 629/1_2, 624 i 616/1• Wskaźnik intensywności 
E/W [J/t] wyznaczony w trakcie eksploatacji pokładu 71311-2 ścianąXIV-W1 osiąga największą 
wartość w miejscach gdzie powierzchnia niewybranych pokładów zalegających powyżej jest naj
większa (rys. 5). 
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Rys. 4. Zależność pomiędzy postępem miesięcznym ściany XIV-Wl w pokładzie 713/1_2 
a zarejestrowanymi wstrząsami w poszczególnych klasach energetycznych. 

Przyczyny powstawania wstrząsów można upatrywać w przekroczeniu granicznych parametrów 
wytrzymałościowych warstw nadległych, spowodowane systematycznym powiększaniem się wyeks
ploatowanej objętości pokładu 713/1_2• Na podstawie zebranych doświadczeń można wysnuć wnio
sek, że przy eksploatacj i kolejnych ścian w pokładzie 713/1_2 istniejące resztki oraz krawędzie, 
zwłaszcza te o przebiegu równoległym w stosunku do eksploatowanego frontu, będą miały podob
ny wpływ na i lość i rozkład wstrząsów. 

Wstrząsy górotworu towarzyszące eksploatacji oddziaływują nie tylko na górotwór, ale również 
na obiekty powierzchniowe. Eksploatacja pokładu 713/1_2 odbywa się bezpośrednio pod terenem cha
rakteryzującym się gęstą zabudową. Wstrząsy o energii od 105 do 107 J i odpowiadające im magni
tudy 1,7 do 3,0 wywoływały różne skutki na powierzchni. Maksymalna zarejestrowana wartość przy
śpieszeń drgań gruntu na stanowisku aparatury Amax po wstrząsie z dnia 19.11.2008 roku o ener
gii 7 ,9xl07 J wyniosła 1245,8,0 mrn/s2 (rys. 6). 

W wyniki dokonanych przeglądów należy stwierdzić, że w nadzorowanych obiektach użytecz
ności publicznej negatywne skutki wstrząsu, mimo znacznej energii oraz dużych odnotowanych na 
powierzchni przyspieszeń drgań, były relatywnie niewielkie z uwagi na czas trwania zjawiska oraz 
jego charakter. 
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W celu minimalizacji skutków wstrząsów kopalnia dla bieżącej weryfikacji podjętych działań, 

utrzymuje ścisłą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, których przedstawiciele w ra
mach powołanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zespołów Doradczych biorą czyn
ny udział w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych z zwalczaniem zagrożeń naturalnych 
i opracowywaniem zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu kopalni. 

PODSUMOW ANIE 

Z uzyskanych doświadczeń wynika, że sumaryczna energia wstrząsów jak i ich liczebność w posz
czególnych klasach nie zależały od miesięcznego postępu frontu eksploatacji ścian a jedynie od sy
tuacji górniczo geologicznej w danym rejonie. Z analizy rozkładu aktywności sejsmicznej w rejo
nie W l kopalni "Rydułtowy" wynika, że wstrząsy wysokoenergetyczne są zlokalizowane w miej
scach przecięcia się kilku krawędzi wyżej zalegających pokładów. Energia oraz ilość wstrząsów 
systematycznie rosły, gdy fronty eksploatacji ścian zbliżały się równolegle do krawędzi pokładów 
703/1 i 629/1• Wyniki obserwacji wskazują, że wszystkie wstrząsy były bezpośrednio związane z za
łamywaniem się mocnych warstw piaskowców. Jako przyczynę można upatrywać przekroczenie gra
nicznych parametrów wytrzymałościowych warstw nadległych spowodowane systematycznym po
większaniem się powierzchni odsłonięcia stropu nad wyeksploatowaną częścią pokładu 713/1• Na 
podstawie zebranych doświadczeń można wysnuć wniosek, że przy eksploatacji kolejnych ścian w 
pokładzie 71311-2 istniejące resztki oraz krawędzie zwłaszcza te o przebiegu równoległym w sto
sunku frontu eksploatacyjnego będą miały podobny wpływ na ilość i rozkład wstrząsów jak to wy
kazano na przykładzie ściany eksploatujących pokład 713/ 1_2. 
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Impact of Mining Edges on the Tremor Hazard in W l Area of 
"Rydułtowy-Anna" Hard Coal Mine during Exploitation of 71311-2 Seam 

The paper presents impact of mining edges on the tremor hazard in W l area of "Rydułtowy-Anna" 
Hard Coal Mine during exploitation of71311-2 seam. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

15 lat działalności firmy W AT dla potrzeb polskiego górnictwa 

Dirk Bi.itefi.ir, Bernd Henting, Andrzej Czapliński 
Wiirme-Austausch-Technik GmbH, Niemcy 

STRESZCZENIE: W artykule sklasyfikowano urządzenia do chłodzenia powietrza w wyrobiskach 
kopalnianych według: ich sposobu działania, mobilności oraz przeznaczenia. Każde z tych urzą
dzeń zostało krótko scharakteryzowane. Określono ich przeznaczenie oraz miejsca pracy w wyro
bisku podziemnym. W zakończeniu omówiono sposób przejścia klimatyzacji grupowej (rejonowej) 
w klimatyzację centralną oraz podano korzyści wynikające z takiego przedsięwzięcia. W nawiązaniu 
do 15-letniej działalności firmy WAT podano również liczby już dostarczonych urządzeń chłodni
czych do 20 kopalń w Polsce. 

Urządzenia do chłodzenia powietrza, projektowane, konstruowane, produkowane i dostarczone przez 
firmę Warme-Austausch-Technik (WAT) do 20 kopalń w Polsce, ze względu na sposób działania, 
dzielą się na: 
A) urządzenia bezpośredniego działania, które chłodzą powietrze bezpośrednio czynnikiem chło

dzącym; 

B) urządzenia pośredniego działania, w których czynnik chłodzący ziębi wodę, a ta z kolei, chło
dzi powietrze. 

B) 

A) 

V d 

Schematy ideowe urządzeń chłodzących powietrze 

RK·wyparna chłodnica wody 
RKW·zespol chłodnic wody 
P - pompa wody 
Vr · skraplacz 
Ex V- zawor rozprezny 
V d - sprezarka 
DV -parownik bezposredn.dzial. 
IDV -parownik posredn.dzialania 
GK -chłodnica powietrza 
L - wentyłator 

Urządzenia te są urządzeniami niestacjonarnymi lub stacjonarnymi, a ze względu na ich przezna
czenie, są stosowane w tzw. klimatyzacji lokalnej, grupowej lub centralnej. Podstawowymi elemen
tami tych urządzeń jest zespół maszynowy (silnik, sprężarka, zawory itp.) wraz ze skraplaczem oraz 
parownik, który w przypadku urządzeń o bezpośrednim działaniu jest równocześnie chłodnicą po
wietrza. 



l. URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 

Urządzenia bezpośredniego działania są chłodziarkami powietrza stosowanymi w klimatyzacji lo
kalnej . Chłodziarki te są urządzeniami niestacjonamymi, tzn. zespół maszynowy, skraplacz oraz chłod
nica powietrza przemieszczają się w wyrobiskach wraz z postępem robót. 

Urządzenia bezpośredniego działania posiadają dużą skuteczność, ale ograniczoną do jednego 
miejsca chłodzenia. Stąd też najczęściej są one umiejscowione w pobliżu przodka wyrobiska kory
tarzowego lub u wlotu powietrza do wyrobiska ścianowego. Jednostkowa moc chłodzenia tych urzą
dzeń jest uzyskiwana przy zastosowaniu sprężarek tłokowych i nie przekracza 350 kW. 

Fot. l. Chłodnica wody, człon maszynowy ze skraplaczem 
i parownik bezpośredniego działania DV (chłodnica powietrza) 

Firma WAT dostarczyła 87 takich urządzeń do kopalń w Polsce. 

2. URZĄDZENIA POŚREDNIEGO DZIAŁANIA 

Urządzenia pośredniego działania są agregatami ziębiący~i wodę, przy pomocy której chłodzi się 
powietrze w podziemnych wyrobiskach. Stosowane są one w klimatyzacji lokalnej, grupowej lub 
centralnej, Agregaty te są urządzeniami niestacjonamymi, tj. zespół maszynowy, skraplacz oraz ze
spół chłodnic przemieszczają się w wyrobiskach wraz z postępem robót lub też urządzeniami sta
cjonarnymi, których zespół maszynowy, skraplacz i parownik zainstalowane są w podziemnej ko
morze, natomiast zespół chłodnic powietrza przemieszcza się wraz z postępem robót. Urządzenia 
pośredniego działania posiadają mniejszą skuteczność, ale mogą chłodzić powietrze w wielu miej
scach równocześnie. 

2.1. Urządzenia stosowane w klimatyzacji lokalnej 

Urządzenia klimatyzacji lokalnej są urządzeniami niestacjonarnymi, często stosowanymi do chło
dzenia powietrza w wyrobisku ścianowym . Agregat ziębiący wodę, tj . zespół maszynowy ze skra
placzem oraz parownik pośredniego działani a, usytuowane są najczęściej w chodniku nadściano
wym, natomiast chłodnice powietrza, zamocowane do trasy przenośnika zgrzebłowego, znajdują się 
w wyrobisku ścianowym. Moc tych urządzeń uzyskana sprężarką tłokową nie przekracza 350 kW 
i jest rozłożona na 10-12 ścianowych chłodnic powietrza. 
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Parownik pośredniego działania IDY (chodnik nadścianowy lub podścianowy) 

Scianowa chłodnica powietrza SPK (wyrobisko ścianowe) 

Fot. 2. Urządzenie do schładzania powietrza w wyrobisku ścianowym 

Firma W AT dostarczyła 6 takich urządzeń do kopalń w Polsce. 

2.2. Urządzenia stosowane w klimatyzacji grupowej 

Jednostkowe moce agregatów ziębiących wodę stosowanych w klimatyzacji grupowej nie przekra
czają2MW . 

Agregaty wyposażone są w zespoły chłodnic, które schładzają powietrze równocześnie w kilku 
przodkach, w długich odcinkach wyrobisk korytarzowych oraz wyrobiskach ścianowych . C iepło 

skraplania z kondensatorów odprowadzane jest za pośrednictwem chłodnic wody do zużytego prą
du powietrza w wyrobisku. 

W klimatyzacji grupowej stosuje się zarówno urządzenia niestacjonarne jak i stacjonarne. 
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2.2.1 . U rządzenia niestacjonarne 
Agregaty niestacjonarne posiadają budowę zwartą, usytuowaną na płozach pozwalających na ich 
przemieszczanie za chłodnicami powietrza wraz z postępem robót. Moc tych agregatów jest uzy
skiwana przy zastosowaniu sprężarek śrubowych i wynosi 450-650 kW. Ciepło skraplania z kon
densatora agregatu jest odprowadzane obiegiem wodnym do wyparnej chłodnicy wody, znajdują
cej się w zużytym prądzie powietrza. 

Fot. 3. Agregat ziębiący wodę o mocy 650 kW 

Fot. 4. Zespół chłodnic powietrza o mocy 600 kW 

Firma WAT dostarczyła 5 takich urządzeń do kopalń w Polsce. 
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2.2.2. U rządzenia stacjonarne 
Urządzenia stacjonarne klimatyzacji grupowej są stosowane w rejonie kopalni, w którym zapotrze
bowanie na moc chłodniczą nie przekracza 3 MW. Agregaty połączone są ze sobą i posadowione 
na fundamentach w podziemnej komorze. Ziębiona woda z tych agregatów przesyłana jest do chłod
nic powietrza, znajdujących się w zagrożonym cieplnie rejonie kopalni. 

Jednostkowa moc agregatów, uzyskiwana przy zastosowaniu sprężarek śrubowych, wynosi l lub 
2 MW. Ciepło skraplania z kondensatorów agregatów jest odprowadzane obiegiem wodnym do ze
społu wyparnych chłodnic wody, który jest umiejscowiony w sąsiedztwie podszybia szybu wenty
lacyjnego. 

~-·- ~ .~t: ~l·nJil·· L 
. ~ . . . 
• . &+~W ··l . .. -. 

\'IIOW•ł'f1n"!h ~·łt...-.t\ 
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Schemat przepływowy urządzenia stacjonarnego klimatyzacji grupowej 

Fot. 5. Agregaty ziębiące wodę, realizujące klimatyzację grupową w kopalni ,,Zofiówka" 

Firma W AT dostarczyła 6 takich urządzeń do kopalń w Polsce. 
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Fot. 6. Zespół wyparnych chłodnic wody o mocy 900 kW 

Fot. 7. Ścianowa chłodnica powietrza o mocy jednostkowej 90 kW 

2.3. Urządzenia stosowane w klimatyzacji centralnej 

Jednostkowe moce stacjonarnych agregatów ziębiących wodę, zainstalowanych pod ziemią, osią
gają wartość 3,7 MW. Agregaty te, o sumarycznej mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu całej ko
palni, łączy się ze sobą w komorze znajdującej się najczęściej w pobliżu szybu wdechowego. Zię

biona woda z tych urządzeń przesyłana jest do chłodnic , którymi schładza się powietrze w zagro
żonych cieplnie rejonach kopalni. 

Agregaty wyposażone są w skraplacze, które wytrzymują statyczne ciśnienie słupa wody w ru
rociągu szybowym (16 .NIPa). Ziębiona woda opuszcza parowniki agregatów i za pośrednictwem sta
cji pomp oraz filtrów przekazywana jest rejonowymi rurociągami izolowanymi do miejsc rozdziału 
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na poszczególne chłodnice powietrza. W chłodnicach woda odbiera ciepło powietrzu, a następnie 
powraca z nim rurociągami nieizolowanymi do parowników agregatów. 

Woda chłodząca skraplacze agregatów, za pośrednictwem stacji pomp i filtrów, kierowana jest 
rurociągiem szybowym do wieży chłodniczej usytuowanej na powierzchni kopalni. Tutaj przeka
zuje ona ciepło skraplania do powietrza atmosferycznego a następnie rurociągiem również nieizo
lowanym powraca do skraplaczy. 

~--

---- -- - Ruroclag S2)1bowy 

C• fkowita moc zleblcmla • 10.000 kW 

Schemat przepływowy klimatyzacji centralnej 
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Dotychczas firma W AT nie dostarczała agregatów ziębiących wodę do realizacji klimatyzacji 
centralnej w polskich kopalniach. W przeszłości firma W AT takie agregaty dostarczała do kopalń 
w Niemczech, a obecnie dostarcza je do kopalń w Chinach. 

Fot. 8. Agregat ziębiący wodę o mocy 3400 kW pracujący w jednej z kopalń prowincji Shandong 

Klimatyzacja centralna, realizowana przy użyciu agregatów zainstalowanych pod ziemią, jest 
zazwyczaj następstwem klimatyzacji grupowej, jaką wcześniej stosowano w danej kopalni. W tym 
celu instaluje się już istniejące agregaty klimatyzacji grupowej oraz agregaty nowe w komorze znaj
dującej się w pobliżu podszybia. Skraplacze agregatów klimatyzacji grupowej wymienia się na wy
sokociśnieniowe oraz łączy się je ze skraplaczami wysokociśnieniowymi agregatów nowych w spo
sób pokazany na schemacie. Woda odbierająca ciepło skraplania z kondensatorów tych urządzeń 
jest kierowana rurociągiem szybowym do wieży chłodniczej na powierzchni. Tutaj ciepło skrapla
nia zostaje przekazane do powietrza atmosferycznego. Zatem przejście do klimatyzacji centralnej 
eliminuje ciepło skraplania, które z agregatów klimatyzacj i grupowej za pośrednictwem wyparnych 
chłodnic było przekazywane do wyrobisk podziemnych. W wyniku tego, polepszą się warunki kli
matyczne w wyrobiskach ze zużytym prądem powietrza oraz zapobiegnie się zakłóceniom w sie
ciach wentylacyjnych, które w ekstremalnych przypadkach mogą doprowadzić do odwrócenia kie
ruku przepływu powietrza w szybie wentylacyjnym. Poza tym koszty inwestycyjne takiego przed
sięwzięcia będą znacznie niższe od kosztów związanych z innym sposobem wprowadzenia klima
tyzacji centralnej do kopalni. 

W niedalekiej przyszłości należy się spodziewać przejścia klimatyzacji grupowej w centralną 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do których przed laty firma WAT dostarczyła urządze
nia klimatyzacji grupowej. 

401 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Taśmy przenośnikowe na bazie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC) produkcji 
Conbelts Bytom S.A. 

Conbelts Bytom () 

Historia taśm z polichlorku winylu PVC rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych dwudziestego wie
ku. W wyniku pożaru spowodowanego zapaleniem się taśmy przenośnikowej w angielskiej kopalni 
"Creswell" tamtejsze władze górnicze (National Coal Board) ustanowiły rygorystyczne kryteria 
określające właściwości trudnopalne taśm. Tylko taśmy PVC mogły spełniać te kryteria. 

W latach siedemdziesiątych uruchomiono produkcję taśm przenośnikowych trudnopalnych z PVC 
w zakładach Stomil Bydgoszcz przy użyciu dostępnej w tamtych czasach technologii. 

Główny Instytut Górnictwa w latach osiemdziesiątych XX wieku opracował nową technologię 
produkcji taśm przenośnikowych z PVC. 

W oparciu o uzyskany patent 261472 z 1986 roku wybudowano siłami resortu górnictwa w ra
mach Centrali Zaopatrzenia Górnictwa nowoczesny zakład produkcyjny taśm PVC w Bytomiu Ła
giewnikach. Do nowej siedziby przeniesiono również dotychczasową produkcję taśm przenośniko
wych gumowych Bytomskich Zakładów Gumowych Górnictwa. 

Firma nosząca nazwę Conbelts Bytom S.A. jest pełnoprawnym kontynuatorem tradycj i i doś
wiadczenia produkcji taśm gumowych i PVC w Bytomiu od 1945 roku. 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęliśmy rozwijać również produkcję taśm gu
mowych trudnopalnych GT jako konsekwencję procesu wycofywania z górnictwa dołowego gu
mowych taśm zwykłych i trudno zapalnych. Produkcję ww. taśm gumowych rozpoczęły również 
pozostałe zakłady gumowe na terytorium Polski. 

Od uruchomienia produkcji w roku 1989 nasze Zakłady wyprodukowały kilkadziesiąt tysięcy 
kilometrów taśm PVC. Taśmy te są eksploatowane w kopalniach Polski, Rosji, Ukrainy, Czech 
i Hiszpanii. Fotwierdzeniem ich wysokiej jakości są posiadane dopuszczenia do stosowania wyda
wane przez krajowe urzędy górnicze i certyfikaty wydawane przez odpowiednie instytuty badaw
cze. 

Spoglądając na sytuację z perspektywy dnia dzisiejszego można stwierdzić, że taśma PVC ma 
swoje stałe miejsce w polskim górnictwie węgla kamiennego i cieszy się również wzrastającym uz
naniem na rynkach exportowych. 

Tylko taśma przenośnikowa z PVC spełni wymagania normy PN-EN ISO 14 973 "Taśmy prze
nośnikowe do użycia w instalacjach podziemnych. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektry
cznego i pożarowo-technicznego w najostrzejszej klasie C1, tj . zapalny pył lub zapalny materiał 
przenoszony". Tylko taśma PVC spełni wymaganiemaxtemperatury powierzchni bębna w trakcie 
testu ciernego - max 325°C. 

ZASTOSOWANA ZZACHOWANIEM REGUŁ EKSPLOATACJI SPEŁNI ZADANIE JAKO 
BEZPIECZNA TAŚMA. JEJ ATRAKCYJNA CENA POZW ALA NA OBNIŻENIE KOSZTÓW 

Ulepszona technologia, oraz nowoczesny park maszynowy w Bytomiu pozwala na nowe rozwią
zania wielu dotychczasowych problemów łączonych z taśmami PVC: 
l. Źelowanie taśmy następuje na prasie półkowej: zapewnia to jednolite stopienie obrzeża taśmy 

w monolit z okładkami i dużą odporność na odrywanie. (Metoda ciągła stosowana przez innych 
producentów wymagała dodatkowej operacji "doklejania obrzeża") . 
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2. Prasa półkowa dzięki stosowanemu dużemu ciśnieniu nadaje taśmie wysoką odporność na roz
warstwienie. 

3. Okładki taśmy są tworzone na kalandrze do przetwórstwa foli PVC. Pozwala to na nałożenie 
bieżników do grubości 5 mm, tj . produkowanie taśmy PVC w odmianach: ECONOMIC, STAN
DARD i SPECIAL. 

4. Nasza technologia gwarantuje osiąganie parametrów odporności na ścieranie okładek taśm PVC 
na poziomie odporności taśm gumowych. 

5. Metody łączenia taśm PVC są analogiczne jak dla taśm gumowych, lecz z uwagi na materiał 
okładkowy są bardziej przyjazne i mogą zostać szybciej wykonane. Połączone miejsca są od
porne na penetrację czynników zewnętrznych takich jak, np. wilgoć . 

6. Dla poprawy elastyczności taśm PVC w Bytomiu: 
- wdrożono tkaniny w miejsce sztywnych przędzin; 
- zmniejszono ilość przekładek przy zachowaniu tej samej wytrzymałości; 
- wprowadzono taśmy jedno przekładkowe (jednolicie tkane typu solid woven). 
Ograniczeniem stosowania taśm przenośnikowych z PVC są tylko warunki eksploatacji. 
W warunkach standardowych maksymalny kąt wzniosu przenośnika wynosi 10°, upadu 8°. 
Posiadamy potwierdzone opinie, że prawidłowo dobrana i eksploatowana taśma PVC pracuje 

szereg długich lat, nie tracąc przy tym cech trudnopalności. 
Dla większych kątów polecamy taśmę kompozytową PWG- gumowo-polichlorowinylową. 

Jednolicie tkany rdzeń taśmy przesączony PVC gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe, elastycz
ność i odporność na uszkodzenia, pozwala na zastosowanie bębnów o mniejszej średnicy. 

Okładki wykonane z gumy zapewniają współpracę z bębnami napędowymi i urobkiem, pozwa
lając na kąt nachylenia trasy przenośnika do ±18°. 

Większe kąty nachylenia trasy to konieczność zastosowania taśmy z rozwiniętą powierzchnią 
proponujemy w tym przypadku okładki gumowe ze wzorem "karo". 

PODSUMOW ANIE 

Taśmy PVC stanowią odpowiedź na wyzwania bezpiecznej pracy w górnictwie węgla kamiennego. 
Mogą być stosowane w odpowiednich warunkach eksploatacji i stanowić konkurencję dla taśm gu
mowych. 

Wraz z taśmą kompozytową PWG stanowią ekonomiczne rozwiązania wszystkich potrzeb i pro
blemów polskiego górnictwa. 

Zapraszamy Państwa do współpracy 

, 
Conbelts Bytom ~) 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiaiy Konferencyjne 

Ocena pracy dołowej stacji odmetanowania w KWK "Krupiński" 
w aspekcie wysokiej metanowości ściany B-13 w pokładzie 348 

Jerzy Berger, Artur Badylak 
Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. 

Andrzej Kozyra 
JSW S.A. KWK "Krupiński" 

STRESZCZENIE: Jednym z największych zagrożeń w polskim górnictwie węgla kamiennego jest 
metan, a najskuteczniejszą metodąjego zwalczaniajest odmetanowanie górotworu. Sercem instala
cji odmetanowania jest stacja odmetanowania, która z reguły znajduje się na powierzchni zakładu 
górniczego. Czasem jednak, z różnych powodów, potrzebna jest stacja odmetanowania zlokalizo
wana w wyrobiskach podziemnych. W artykule omówiono cel oraz warunki zabudowy dołowej sta
cji odmetanowania, wykonano również analizę jej pracy w aspekcie eksploatacji ściany B-13 w po
kładzie 348 w KWK "Krupiński" w Suszcu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Metanowość, odmetanowanie, stacja odmetanowania, efektywność odme
tanowania 

l . WSTĘP 

KWK "Krupiński" prowadzi eksploatację złoża węgla kamiennego o wysokiej rnetanonośności . 

Eksploatacja odbywa się więc w warunkach dużego zagrożenia metanowego. W roku 2007 meta
nowość bezwzględna kopalni wyniosła 119,4 m3/min, z czego systemem odmetanowania ujmowa
no 58,5 m3/min. W początkowym okresie roku 2008 metanowość bezwzględna kopalni wzrosła do 
140m3/min. Po rozpoczęciu eksploatacji ściany B-13 w pokładzie 348 zaczęła gwałtownie wzra
stać, przekraczając w miesiącu kwietniu 200m3/min. Odmetanowaniem ujmowano wówczas około 
100m3 CH4/min. Koncentracja metanu na stacji przekraczała 70%. Była to już graniczna ilość me
tanu możliwa do ujęcia istniejącą infrastrukturą odmetanowania. Wówczas zdecydowano o zabu
dowie dodatkowej dołowej stacji odmetanowania. 

2. POWIERZCHNIO W A STACJA OD MET ANOW ANIA 

W latach 2005-2007 wykgnano modernizację powierzchniowej stacji odmetanowania. Wydajność 
nominalna stacji po jej modernizacji wynosi 215 m3/min. Stacja połączona była rurociągiem o śred
nicy 400 mm z kolektorem o średnicy 500 mm znajdującym się na nadszybiu szybu III, a następnie 
z siecią dołowych rurociągów metanowych na poziomach 620 m i 820 m rurociągiem o średnicy 
500 mm. W planie była zabudowa drugiego rurociągu o średnicy 400 mm łączącego stację odmeta
nowania z kolektorem na nadszybiu szybu III, który pozwoliłby w pełni wykorzystać możliwość 
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ujęcia gazu przez powierzchniową stację odmetanowania. Rurociąg ten oddano do użytku w dniu 
26.10.2008 r. Schemat połączenia powierzchniowej stacji odmetanowania z siecią dołowych ruro
ciągów metanowych pokazano na rysunku l. 
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Rys. l. Schemat połączeni a powierzchniowej stacji odmetanowania 
z siecią dołowych rurociągów metanowych 
Figure l. Scheme o f eonneclian of surflei al station o f demethanation 
with netwark of down methanated pipelines 

3. ŚCIANA B-13 W FOKŁADZIE 348 

Na początku marca 2008 roku oddano do eksploatacj i ścianę B-13 w pokładzie 348. Prognoza me
tanowości bezwzględnej dla wydobycia 2900 Mg/dobę wynosiła 43,84 m3/min i wskazywała, że 
ściana prowadzona będzie w dużym zagrożeniu metanowym. Ściana B-13 w pokładzie 348 eksplo
atowana od marca bieżącego roku jest przykładem ściany eksploatowanej systemem przewietrzania 
z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym. Miąższość pokładu w rejonie eksploatacji wynosi 2,2 do 
3,5 m; średnia długość ścian 240m, wybieg 1600 m, głębokość zalegania 860 do 960 m. Dla takich 
parametrów wykonany został przez Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. projekt tech
niczny odmetanowania. Projekt zakładał prowadzenie aktywnego odmetanowania za pomocą otwo
rów drenażowych wykonywanych z chodnika wentylacyjnego B-13, którymi ujmować miano me
tan wydzielający się z odprężanych sukcesywnie warstw podbieranych oraz gromadzący się w zro
bach ścianowych . Zaplanowano wykonywanie czterech sześciootworowych wiązek pomiędzy prze
cinkami wentylacyjnymi (rys. 2). Odległość pomiędzy przecinkami wentylacyjnymi wynosi 100m, 
wzajemna odległość pomiędzy poszczególnymi wiązkami otworów wynosi więc około 20 m. Zapro
jektowano również dodatkowe ujęcie metanu zza korka ze spoiwa mineralnego wykonywanego każ
dorazowo po przejściu frontu ścianowego w chodniku nadścianowym B-13 i chodniku wentylacyj
nym B-13. Rozwiązanie takie pozwoliło na uzyskanie bardzo wysokiej efektywności odmetanowa
nia, wynoszącej ponad 70%. 
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Rys. 2. Ściana B-13 pokład 348. Rozmieszczenie oraz sposób podłączenia 
dostępnych otworów oraz otworów w części otamowanej 
Figure 2. Longwall B-13 bed 348. Distribution of accessible openings and openings 
in diked part aud method o f their connecting 

Metanowość całkowita ściany w pierwszych dwóch miesiącach eksploatacji systematycznie 
zwiększała się, osiągając poziom 80m3/min. Od VII tygodnia eksploatacji nastąpiła stabilizacja: 
przy wydobyciu od 2 do 3 tys . Mg/dobę metanowość całkowita kształtuje się na poziomie od 80 do 
90m3/min. 

4. DOŁOWASTACJA OD MET ANOW ANIA 

W marcu 2008 roku w kopalni "Krupiński" eksploatowano ścianę D-15 w pokładzie 328/1, urucha
miano ściany B-13 w pokładzie 348 oraz D-8a w pokładzie 32911-2, a w likwidacji były ściany 
N-10 w pokładzie 329/1-2 oraz N-15 w pokładzie 328/1. Wszystkie te ściany powadzone były z za
stosowaniem odmetanowania. Systematyczny wzrost metanowości bezwzględnej ściany B-13 przy 
bardzo wysokiej skuteczności odmetanowania doprowadził pod koniec miesiąca kwietnia 2008 ro
ku do niewydolności infrastruktury odmetanowania. Możliwość ujęcia mieszaniny gazowej przez 
powierzchniową stację odmetanowania zamykała się na około 150m3/min. Spowodowane było to 
połączeniem stacji z kolektorem na zrębie szybu III jednym rurociągiem o średnicy 400 mm. Nie
możliwym stało się utrzymanie efektywności odmetanowania na wymaganym poziomie we wszyst
kich wyrobiskach eksploatacyjnych, a w szczególności w ścianie B-13. Podjęto wówczas decyzję 
o zabudowie dołowej stacj i odmetanowania. Projekt zabudowy dołowej stacj i odmetanowania wy
konał Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. Stację zabudowano w przecince do szybu 
III na poziomie 620 m. Zadaniem stacj i było "odciążenie" powierzchniowej stacji poprzez przeję
cie odmetanowania z poziomu 620 m. Ze względu na konieczność jej szybkiej zabudowy jak rów
nież potrzebę ujęcia stosunkowo dużej ilości mieszaniny gazowej zdecydowano się na dołową elek
tryczną stację odmetanowania opartą na przewoźnym urządzeniu do ujmowania i przetłaczania ga
zu typu PUPG-2 Dotychczas zabudowa dołowej elektrycznej stacji odmetanowania o takich para
metrach trwała z uwzględnieniem procesu projektowania minimum 6 miesięcy. Zastosowanie 
PUPG-2 skróciło ten okres do 2 tygodni. Należy dodać, że okres projektowania i zabudowy stacji 
zamknięto w ciągu tygodnia, sprawy proceduralne potrwały jeszcze tydzień. Lokalizację dołowej 
elektrycznej stacji odmetanowania pokazano na rysunku 2. 
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Rys. 3. Lokalizacja dołowej stacji odmetanowania 
Figure 3. Location o f down station of demethanation 

Parametry ruchowe dołowej stacji odmetanowania to parametry pracy PUPG-2: 
maksymalna wartość podciśnienia: -30 kPa, 
maksymalna wartość ciśnienia: -25 kPa, 
wydajność stacji w warunkach granicznych: -52 nm3/min. 
Z dołowej stacji gaz tłoczony był rezerwowym szybowym rurociągiem metanowym o średnicy 

300 mm i wypuszczany w kanałach wentylacyjnych szybu III. Dla bezpieczeństwa zabudowano 
w każdym kanale metanomierz rejestrująco-wyłączający o progu zadziałania l%. Przez cały okres 
pracy dołowej stacji odmetanowania nie nastąpił wzrost koncentracji metanu powyżej tego progu. 
Takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w polskim górnictwie. 

5. ANALIZA PRACY DOŁOWEJ STACJI OD MET ANOW ANIA 

Dołową elektryczną stację odmetanowania uruchomiono 15 maja 2008 roku. Pracowała przez 6 mie
sięcy do czasu oddania do eksploatacji drugiego powierzchniowego rurociągu łączącego powierz
chniową stację odmetanowania z kolektorem na zrębie szybu III. Ruch dołowej stacji odmetanowa
nia, nie licząc chwilowych przerw z powodu braku napięcia, odbywał się bezawaryjnie. Uruchomie
nie dołowej stacji odmetanowania spowodowało znaczący wzrost ujęcia metanu systemem odme
tanowania w skali całej kopalni. Ujęcie mieszaniny gazowej wzrosło w początkowym okresie z po-
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ziomu 150m3/min do prawie 200m3/min, a ujęcie metanu wzrosło z poziomu 110 m3/min do pra
wie 140m3/min. W następnym okresie nastąpiła stabilizacja ujęcia, jednakże przez cały czas pracy 
dołowej stacji odmetanowania ujmowano więcej mieszaniny gazowej aniżeli byłoby to możliwe bez 
tej stacji. Dzięki temu poprawiono skuteczność odmetanowania we wszystkich wyrobiskach ko
palni, w których jest ono prowadzone. 

80~----------------------------------------------------------------------
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Rys. 4. Ujęcie metanu przez dołową stację odmetanowania oraz ujęcie ogólem 
w KWK "Krupiński" w okresie 04-10 2008 r. 
Figure 4. The intake o f the methane through the down station o f the demethanation 
and in generał in the "Krupiński" mine in period 04-10.2008 

Odmetanowanie w KWK "Krupiński" w okresie od kwietnia, czyli przed uruchomieniem doło
wej stacji, do października pokazano na rysunku 4. 

Zabudowa dołowej stacji miała na celu przede wszystkim zintensyfikowanie odmetanowania 
w ścianie B-13 w pokładzie 348. Po zabudowie stacji dołowej odmetanowanie z tej ściany nadal 
prowadzone było na powierzchniową stację odmetanowania. Jednakże odcięcie poziomu 620 m od 
stacji powierzchniowej umożliwiło zwiększenie ujęcia metanu z wyrobisk na poziomie 820m, 
w tym także ze ściany B-13. Na rysunku 5 pokazano metanowość i odmetanowanie ściany B-13 
w okresie marzec-październik 2008 roku. Uruchomienie dołowej stacji w krótkim czasie pozwoli
ło na podniesienie ujęcia metanu z poziomu 50 do 60m3/min. Wzrosła efektywność odmetanowa
nia o około 10%. Metanowość wentylacyjna spadła i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Pra
ca dołowej stacji odmetanowania pozwoliła na bezpieczną eksploatację ściany B-13 na zakładanym 
poziomie wydobycia. Bez niej byłoby to niemożliwe . 
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Rys. 5. Metanowość i odmetanowanie ściany B-13 w pokładzie 348 w okresie 03-10 2008 r. 
Figure 5. The methaned and the demethanation oflongwall B-13 in bed 348 in period 03-10.2008 

PODSUMOW ANIE 

Zabudowa dołowej stacji odmetanowania spowodowała wzrost ujęcia metanu zarówno w ścia
nie B-13 jak i w skali całej kopalni. Pozwoliło to na utrzymanie wysokiej efektywności odme
tanowania i w konsekwencji na prowadzenie bezpiecznej eksploatacji. 

- Wykorzystanie przewoźnego urządzenia do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2 jako 
dołowej elektrycznej stacji odmetanowania w sposób do dziś niespotykany skróciło okres pro
jektowania i budowy dołowej stacji odmetanowania. 

- Po raz pierwszy w górnictwie polskim zastosowano rozwiązanie, w którym gaz z dołowej stacji 
odmetanowania odprowadzano do szybowych kanałów wentylacyjnych - nie spowodowało to 
znaczącego wzrostu koncentracji metanu w kanałach . 

The Estimation of the Work o f the Down Demethanation Station 
in the "Krupiński" Mine in the Aspect of the High Methane Content 
in Longwall B-13, Bed 348 

Methane is one of the largest threats in Polish mining of pit-coal, and the most effective method of 
i ts eontroi is the demethanation of the orogen. The main component of the demethanation installa
tion is the station of the demethanation, which mainly is situated on the surface of the mining works. 
However, i t is needed sometimes d ue to different causes to situate the station of the demethanation 
in underground excavations. Aim and conditions of buildings of down station has been presented in 
the paper. Analysis of its work in aspect of exploitation of longwall B-13, bed 348 in the "Krupiń
ski" mine in Suszec was also executed. 
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Nowoczesne stacje odmetanowania dla kopalń węgla kamiennego 
na przykładzie nowozrealizowanych obiektów w KWK "Pniówek" 
i KWK "Sośnica-Makoszowy" oraz przewoźnego urządzenia 
do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2 

Jerzy Berger, Jerzy Markiewicz, Ryszard Krawczyk 
Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. 

STRESZCZENIE: Mieszanina powietrzno-metanowa ujmowana w procesie odmetanowania góro
tworu kopalń węgla kamiennego w coraz większym stopniu zagospodarowywana jest w zintegro
wanych systemach do produkcji ciepła, energii elektrycznej a także w systemie klimatyzacji kopalń. 
Istniejąca od ponad 30 lat stacja odmetanowania w KWK "Pniówek" nie spełniała wymagań od
biorców gazu, natomiast w KWK "Sośnica-Makoszowy" ujmowany metan wypuszczany był do prą
du zużytego powietrza. W referacie opisano nowoczesne w pełni zautomatyzowane, nadzorowane 
systemem komputerowym, stacje odmetanowania zaprojektowane i zbudowane przez Zakład Odme
tanowania Kopalń ,,ZOK" Sp. z o.o. Zaprezentowano również Przewoźne Urządzenie do Ujmowa
nia i Przetłaczania Gazu typu PUPG-2, które może być stosowane jako podziemna stacja odmeta
nowania, stacja przetłaczania gazu z sieci odmetanowania do pola pożarowego w celu jego inerty
zacji oraz do recyrkulacji gazów pożarowych po ich uprzednim schłodzeniu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Metan, odmetanowanie, stacja odmetanowania 

l. WPROW ADZENIE 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania zagrożenia metanowego jest prowadzenie od
metanowania górotworu. W Polsce początki odmetanowania sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłe
go wieku. W roku 1952 z inicjatywy prof. Bolesława Krupińskiego ówczesnego wiceministra gór
nictwa odbyła się narada w sprawie odmetanowania kopalń. Wytypowano na niej jako pierwszą do 
stosowania odmetanowania kopalnię "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. W kopalni tej pow
stała też w roku 1959 pierwsza powierzchniowa stacja odmetanowania. 

Głównym celem odmetanowania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobiskach podziem
nych oraz stworzenie możliwości uintensywnienia wydobycia węgla. Tym zadaniom podporząd
kowana musi być więc technologia odmetanowania. Ponadto, ujmowany z górotworu metan może 
być zużyty do celów gospodarczych, co przy jego dużych ilościach poprawia wskaźniki ekonomi
czne kopalni. 

Potencjalni odbiorcy gazu z odmetanowania wymagają, aby mieszanina gazowa charakteryzo
wała się dużą czystością oraz wysoką stabilnością w zakresie parametrów ciśnienia, przepływu ob
jętościowego i koncentracji metanu. Stacje odmetanowania, które funkcjonowały w ubiegłym wie
ku, nie spełniały tych wymagań. Stosowano wówczas sprężarki łopatkowe typu "Wittig" i ,,Zgoda", 
w których smarowanie powierzchni trących powodowało zanieczyszczenie gazu olejem. Ponadto 
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regulacja depresji i ciśnienia tłoczenia, a zatem ilości ujmowanej i podawanej do odbiorcy miesza
niny gazowej odbywała się za pomocą zasuw. Była więc mało precyzyjna oraz działała z dużym 
opóźnieniem. W tych warunkach wykorzystywano tylko część ujmowanego metanu do produkcji 
energii cieplnej. 

W nowoczesnych stacjach odmetanowania w KWK ,,Pniówek" oraz "Sośnica-Makoszowy" za
projektowanych i wybudowanych prze~ Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. dzięki 
zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych umożliwiono zagospodarowanie metanu w szer
szym zakresie. Wymiernym efektem było również znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji po
przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wyeliminowanie dużych ilości oleju z układu sma
rowania. 

2. BUDO W A STACJI ODMETANOWANIA NA PRZYKŁADZIE 
NOWOZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW W KWK ,,PNIÓWEK" 
I KWK "SOŚNICA-MAKOSZOWY" 

.. [) 'l "'---__JJ 
GAZ Z KOLEKTORA 
SSĄCEGO 

ODWODNIENIE 

- Pomiar podci:~nienio - wskazanie, 
sygnalizacja i blakodo 

- Pomiar r:i~ni!!nio - wskozonie 

- Pomiar ci~nienio - wskozonie 

- Pomiar ciSnier>io - wskOZ1' 1ie, blokoda 

- Pomiar temperolury - wskazanie, 
:;ygnulizocjoiblokodo 

- Pomiar temperolury - wskozonie 

- Pomiar lemperciury - wskazanie i sygnalizacja 

- Pomiar temperolury - wskozonie 
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- Pomiar temperolury - ws kazanie , 
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Zawór manometryczny M20x1 ,5 
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Rys. l. Schemat ideowy Zespołu Dmuchawowego do przetłaczania mieszaniny metanowo-powietrznej 
Figure l. The schematic diagram o f the blower unit used to pumping through o f methane-aerial rnixture 

Ogólnie w stacji odmetanowania wyodrębnić można instalację po stronie ssącej, urządzenia wy
twarzające podciśnienie, instalację po stronie tłocznej, instalację chłodzenia gazu, urządzenia regu
lujące i zabezpieczające oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. 

Na instalacji po stronie ssącej znajduje się komin wydmuchu złożowego umożliwiający odpro
wadzanie gazu do atmosfery pod ciśnieniem złożowym w przypadku postoju stacji odmetanowania. 
Zabudowane są tu też detonacyjne przerywacze płomienia chroniące urządzenia stacji przed skut
kami wybuchu metanu w rurociągach łączących stację z dołem kopalni. 
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2.1. Urządzenie wytwarzające podciśnienie 

Zespół dmuchawowy (rys. l) służący do wytworzenia depresj i oparty jest na polskich sprężarkach 
typu Rootsa produkcji "Spomax" z Ostrowa Wielkopolskiego. Brak zanieczyszczeń w gazie sprę
żonym jest niewątpliwą zaletą tych dmuchaw. Wielkość podciśnienia wytwarzana przez jeden zes
pół regulowana jest poprzez zmianę obrotów silnika napędzającego dmuchawę . Zmiana ta realizo
wana jest za pomocą przemienników częstotliwości sterowanych poprzez system komputerowy 
z pomieszczenia pomiarowni. Dzięki takiemu rozwiązaniu umożliwiono automatyczne utrzymywa
nie wielkości depresji w rurociągu ssącym na zadanym poziomie. 

2.2. Parametry techniczne stacji odmetanowania 

Możliwość ujęcia mieszaniny metanowej przez stację odmetanowania uzależnionajest od ilości za
instalowanych dmuchaw oraz ich wydajności . 

Wydajność nominalna stacji odmetanowania w KWK "Sośnica-Makoszowy" wynosi 160 nm3
/ 

/min, natomiast w KWK ,,Pniówek" 240 nm3/min. Dla uzyskania pożądanych parametrów podciś
nienia w KWK ,,Pniówek" zainstalowano cztery zespoły dmuchawowe ze sprężarkami typu DR 1600T, 
a w KWK "Sośnica-Makoszowy" trzy zespoły dmuchawowe ze sprężarkami DR 1200T (w obu przy
padkach jeden stanowi rezerwę). 

Tabela l. Parametry pracy stacji odmetanowania w KWK "Pniówek" i "Sośnica-Makoszowy" 
T b l l P f k f d h . . h "P . ' k" l h "S ' . Mak a e arameters o wor o emet anatwn statton m t e m owe anc t e osmca- oszowy· rrunes 

Parametr KWK "Pniówek" KWK "Sośnica-Makoszowy" 

Max. podciśnienie na wlocie do stacji odmetanowania 0,035 MPa 0,030 MPa 
Max. ciśnienie gazu po I stopniu sprężania 0,020 MPa 0,026 MPa 

Max ilość ujmowanego gazu 240 nm3/min 160 nm3/min 
Temperatura na wlocie do stacji odmetanowania ok. 20°C ok. 20°C 

Max. temperatura gazu po I stopniu sprężenia ll5°C 100°C 

Max. temperatura gazu po schłodzeniu I stopień 40°C 35"C* 
Max. ciśnienie gazu po II stopniu sprężania 0,080 MPa 0,105 MPa* 

Max. ilość sprężanego gazu 160 nm3/min 50* 
Max. temperatura gazu po II stopniu sprężania 120°C 120°C* 

Max. temperatura gazu po schłodzeniu II stopień 40°C -
*po zabudowie II stopma sprężania. 

Stację odmetanowania w KWK "Sośnica-Makoszowy" zaprojektowano w sposób umożliwiają

cy zabudowę dodatkowego zespołu dmuchawowego, dzięki czemu możliwe jest podniesienie wy
dajności stacji do 240 nm3 /min. Aby to osiągnąć konieczna jednak jest zabudowa dodatkowego ru
rociągu ssącego łączącego stację odmetanowania z dołem kopalni. W tabeli l zestawiono podsta
wowe parametry pracy obydwu stacji odmetanowania. 

2.3. Instalacja tłocząca 

Po sprężeniu gaz poprzez instalację tłoczną kierowany jest do odbiorców gazu lub do atmosfery. 
W stacji odmetanowania w KWK ,,Pniówek" mieszanina metanowa przetłaczana jest pod róż

nym ciśnieniem do trzech odbiorców (rys. 2) . W tym celu zabudowano dwa stopnie sprężania . Z ko
lektora ssącego gaz zasysany jest przez układ trzech dmuchaw I stopnia (czwarta stanowi rezerwę), 
po sprężeniu (do około 0,02 MPa) gaz kierowany jest do wymiennika ciepła, a stamtąd poprzez za
wór zwrotny do kolektora tłocznego. Część gazu z kolektora tłocznego I stopnia sprężania płynie 
poprzez układ pomiaru przepływu do silników gazowych napędzających generatory prądotwórcze, 
pozostała część ujętego gazu zasysana jest przez układ dmuchaw II stopnia sprężania. 
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Rys. 2. Instalacja odmetanowania w KWK "Pniówek" 
Figure 2. The instalation o f the demethanation in "Pniówek" min e 

Układ ten stanowią dwa zespoły dmuchawowe ze sprężarkami typu DR 1200T. Podnoszą one 
ciśnienie gazu do wysokości 0,08 MPa. Po sprężeniu gaz wprowadzony jest poprzez wymiennik 
ciepła i zawór zwrotny do kolektora tłocznego II stopnia sprężania, skąd płynie poprzez dwa od
rębne układy pomiaru przepływu do ciepłowni KWK ,,Pniówek" oraz do sieci rurociągów przesy
łowych. Ilość ujętego gazu dla potrzeb odbiorców regulowana jest zmianą obrotów silników napę
dowych dmuchaw I i II stopnia zsynchronizowanych z sobą. W sytuacji awaryjnej, tj . braku odbio
ru gazu przez odbiorców układ zaworów upustowych poprzez przerywacze płomienia deflagracji 
i kominy wydmuchowe kieruje gaz do atmosfery. Układ zaworów upustowych zabudowany jest 
zarówno na kolektorze I jak i II stopnia sprężania. 

Rozwiązanie takie pozwala na automatyczne utrzymywanie żądanego przez danego odbiorcę ciś
nienia oraz przepływu objętościowego na stałym poziomie. 

W stacji odmetanowania na KWK "Sośnica-Makoszowy" obecnie gaz kierowany jest w całości 
do atmosfery. Zarówno obiekt, jak i instalacja przygotowane są do przesyłu gazu do odbiorcy o ci
śnieniu 0,026 MPa, istnieje również możliwość zabudowy instalacji II stopnia sprężania wraz z in
stalacją chłodzenia technologicznego i przesyłu gazu do odbiorcy o ciśnieniu do 0,105 MPa. 

2.4. Instalacja chłodzenia technologicznego 

Dla obniżenia temperatury sprężonego gazu w stacji odmetanowania w KWK ,,Pniówek" zarówno 
po I jak i po II stopniu sprężania zastosowano instalację chłodzenia technologicznego o mocy 4xl63,1 
kW po I stopniu oraz 2x163,1 kW po II stopniu sprężania. Instalacja ta składa się z wymiennika 
ciepła, chłodnicy wyparnej oraz pompy wodnej (rys. 3). 
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Wymiennik ciepła zabudowany jest wraz z dwoma dyfuzorami w rurociąg tłoczny za dmucha
wą i służy do odbioru ciepła ze sprężonego gazu do medium odbiorczego jakim jest woda z gliko
lem. Wymiennik połączony jest rurociągami z chłodnicą wyparną zabudowaną w pomieszczeniu 
obok hali dmuchaw. Chłodnica służy do wyprowadzenia do atmosfery ciepła dostarczonego z wy
miennika. Po schłodzeniu woda z glikolem przetłaczana jest za pomocą pompy wodnej zabudowa
nej w pomieszczeniu chłodnicy wyparnej do wymiennika. 

W stacji odmetanowania w KWK "Sośnica-Makoszowy" zaprojektowano instalację chłodzenia 
technologicznego o mocy 93,7 kW przed II stopniem sprężania. Projekt zakłada instalację składa
jącą się tak jak na KWK ,,Pniówek" z wymiennika ciepła, chłodnicy wyparnej oraz pompy wodnej. 
Instalacja ta zostanie zabudowana w przypadku zabudowy II stopnia sprężania. 
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Rys. 3 Instalacja chłodzenia technologicznego 
Figure 3 The instalation of the technological cooling 
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2.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca 
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Postęp techniczny w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej pozwolił na cał
kowite wyeliminowanie rurek impulsowych z metanem w pomieszczeniu pomiarowni. Impuls po
miarowy realizowany jest za pomocą sygnałów niskoprądowych, W związku z tym tylko pomiesz
czenie hali dmuchaw zaliczone jest do strefy l zagrożenia wybuchem, pozostałe pomieszczenia sta
cji zaliczone są do pomieszczeń niezagrożonych wybuchem. 

Cały osprzęt zasilający, pomocniczy, sterowniczy i pomiarowy jest w wykonaniu iskrobezpie
cznym, ognioszczelnym lub specjalnym. Iskrobezpieczne czujniki podłączone są do iskrobezpiecz
nych wejść kaset MODEX zabudowanych w hali dmuchaw. Każda z kaset posiada l lub 2 ośmio
wejściowe przetworniki z torami pomiarowymi iskrobezpiecznymi, z których po magistrali szere
gowej PROFIBUS DP tory transmisyjne podłączone są do sterownika swobodnie programowalne
go PLC umieszczonego w szafie sterowania SS w pomiarowni . Sterownik ten współpracuje z sys
temem komputerowym archiwizującym dane oraz przedstawiającym wizualnie cały proces techno
logiczny w stacji odmetanowania. Sygnały z czujników transmitowane za pomocą magistrali sze
regowej doprowadzone są również do panelu operatorskiego, gdzie następuje archiwizacja danych, 
wyświetlanie stanu pracy poszczególnych czujników oraz istnieje możliwość wyboru parametrów 
progowych dla poszczególnych torów pomiarowych oraz wyboru trybów pracy obiektu (sterowa
nie ręczne lub automatyczne). 
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Zainstalowane urządzenia kontrolno-pomiarowe realizują funkcje w zakresie zdalnych pomia
rów ogólnych stacji odmetanowania oraz parametrów pracy dmuchaw. Na pomiarach tych oparty jest 
system zabezpieczeń, sygnalizacji i regulacji stanów pracy stacji oraz dmuchaw. 

Ponadto pomiary ogólne stacji oraz pomiary parametrów pracy dmuchaw realizowane są po
przez lokalne pomiary za pomocą manometrów, wakuometrów i termometrów przemysłowych. 

3. PRZEWOŹNE URZĄDZENIE DO UJMO W ANIA I PRZETŁACZANIA GAZU PUPG-2 

Odmetanowanie górotworu kopalń węgla kamiennego prowadzone jest pod depresją urządzeń za
budowanych w stacjach odmetanowania zlokalizowanych na powierzchni. W uzasadnionych przy
padkach stacja może być zlokalizowana w wyrobisku podziemnym a ujmowana mieszanka meta
nowa odprowadzana do wyrobisk górniczych przy zachowaniu zasad określonych obowiązującymi 
przepisami. 

l 
@8®®®®~~ 
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W 2008 roku zostało zaprojektowane i wybudowane przez Zakład Odmetanowania Kopalń 
"ZOK" Sp. z o.o. przewoźne urządzenie do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2. Urzą
dzenie to przeznaczone jest do pracy w wyrobiskach dołowych ze stopniem "c" niebezpieczeństwa 
wybuchu i może być stosowane jako dołowa elektryczna stacja odmetanowania, może również być 
zastosowane do zatłaczania metanu do pola pożarowego oraz schładzania gazów pożarowych. 

3.1. Budowa 

Przewoźne urządzenie do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2 (rys. 4) składa się z trzech 
jednostek na podwoziu kołowym. Po dostarczeniu w miejsce pracy łączy się te trzy jednostki w je
den zestaw. Urządzenie może być gotowe do pracy w ciągu kilku godzin. Na platformie I zabudo
wanajest dmuchawa DR 700T o wydajności 52 nm3/min wraz z silnikiem elektrycznym. Wielkość 
podciśnienia wytwarzana przez dmuchawę regulowana jest poprzez zmianę obrotów silnika napę
dzającego dmuchawę. Zmiana ta realizowana jest za pomocą przemiennika częstotliwości zabudo
wanego na platformie III. Dmuchawę łączy się za pomocą węży elastycznych z urządzeniami za
budowanymi na platformie II. Na platformie tej znajdują się po stronie ssącej przerywacz płomie
nia, filtr gazu oraz zawór zwrotny klapowy, natomiast po stronie tłocznej dwie chłodnice gazu i prze
rywacz płomienia. Zainstalowano tu także obieg gazu z regulatorem różnicy ciśnienia zabezpiecza
jącym dmuchawę przed wzrostem sumy ciśnienia i podciśnienia powyżej 0,07 MPa. 

Podobnie jak na powierzchniowych stacjach odmetanowania w PUPG-2 system zabezpieczają
cy i sygnalizujący stanów pracy dmuchawy oraz całości urządzenia oparty jest na zdalnych pomiarach. 
Ponadto pomiary ogólne urządzenia oraz pomiary parametrów pracy dmuchawy w celu umożliwie
nia kontroli pracy czujników automatycznych realizowane są poprzez lokalne pomiary za pomocą 
manometrów, wakuometrów i termometrów przemysłowych. 

Sterowanie parametrami pracy PUPG-2 może odbywać się za pomocą komputera lub szafy ste
rowniczej zabudowanej na platformie III, istnieje również możliwoilĆ sterowania pracą z powierz
chni za pomocą komputera połączonego z szafą sterowniczą łączem teletechnicznym. 

3.2. Przykłady zastosowania urządzenia PUPG-2 

Stacje odmetanowania w wyrobiskach podziemnych budowane są głównie w przypadku nagłego 
wzrostu zagrożenia metanowego w kopalniach nie posiadających centralnego odmetanowania. Pod
stawowym elementem kopalnianej instalacji odmetanowania jest stacja odmetanowania. Urucho
mienie jej w krótkim czasie umożliwia zatem szybką likwidację powstałego zagrożenia metanowe
go, więc również skrócenie okresu trwania ograniczenia wydobycia węgla. Jest to niezwykle istot
ne z punktu widzenia techniki eksploatacji jak również rachunku ekonomicznego. 
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Rys. 5. Lokalizacja podziemnej 
stacji odmetanowania z napędem 
elektrycznym 
Figure 5. The location o f the 
underground, droved by electricity 
station o f the demethanation 



W dotychczasowej praktyce z zakresu zwalczania zagrożenia metanowego w polskim górnic
twie brak było konstrukcji kompaktowej stacji odmetanowania, możliwej do szybkiego zabudowa
nia w wyrobisku podziemnym, spełniającym równocześnie wszystkie wymagania przepisów dla urzą
dzeń elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej. 

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne urządzenia umożliwiają przesłanie ujętej mieszanki 
metanowej rurociągiem tłocznym na powierzchnię do obiektów jej przemysłowego zagospodaro
wania. 

T l 

Rys. 6. Wtłaczanie mieszanki metanowej z rurociągu odmetanowania 
do pola pożarowego 
Figure 6. Injection o f methanated mixture from the demethanation pipeline 
to the fire field 

TJ (+) 

TJ (-) 

Rys. 7. Przetłaczanie gazów pożarowych 
Figure 7. Pumping through o f fi re gasses 
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Urządzenie PUPG-2 może być stosowane również w profilaktyce przeciwpożarowej oraz w ak
cjach pożarowych, jak na przykład: 
- w celu przetłaczania gazu z sieci odmetanowania do pola pożarowego w celu jego inertyzacji 

(rys. 6); 
dla przetłaczania gazów pożarowych spoza tamy izolacyjnej wylotowej za izolacyjną tamę wlo
tową (rys. 7). Zabudowana w instalacji przetłaczania chłodnica gazu schładza znacząco gazy 
pożarowe wtłaczane ponownie do pola pożarowego. W przypadku bardzo wysokiej temperatu
ry gazów istnieje możliwość zabudowy dodatkowej chłodnicy po stronie ssącej urządzenia. 
Istotną cechą urządzenia PUPG-2 jest jego wielofunkcyjność oraz mobilność, umożliwiające 

szybkie dostarczenie i zabudowanie w wyrobisku podziemnym. Urządzenie może być stosowane 
również w instalacjach powierzchniowych, np. do ujmowania metanu ze zlikwidowanych kopalń 
metanowych. 

PODSUMOW ANIE 

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne omówionych powierzchniowych stacji odmetanowania 
znacznie wyprzedzają wszystkie tego typu obiekty funkcjonujące obecnie w Polsce i Europie. Roz
wiązania te powinny być stosowane w modernizowanych oraz nowobudowanych stacjach odmeta
nowania w kopalniach węgla, które w miarę wzrostu metanowości wyrobisk eksploatacyjnych bę
dą zobligowane do wdrożenia systemu odmetanowania górotworu. 

Mobilność, wielofunkcyjność oraz stosunkowo wysoka wydajność urządzenia PUPG-2 stawia 
je w gronie podstawowych urządzeń do zwalczania zagrożenia metanowego czy likwidacji pól po
żarowych. Powinno ono zastąpić mniej efektywne urządzenia zbudowane na bazie strumienic pneu
matycznych lub pomp wodokrężnych. 

The Modern Stations of the Demethanation for Pit-Coal Mines 
on the Example of the Newly Realized Objects in the "Pniówek" Mine 
and the "Sośnica-Makoszowy" Mine and the Transportable Degasification 
Station of the PUPG-2 Type Used to Capturing and Pumping through of Gas 

Captured in the processes o f the mines demethanation mixture o fair & methane is in larg er and lar
ger degree brought into cultivation in integrated systems to production of warmth, electric energy 
and is also used in the air-conditioning system in the mines. The station of the demethanation exist
ing from over 30 years in the "Pniówek" mine did not fulfil the requirements of the gas recipients, 
further methane captured in the "Sośnica-Makoszowy" mine was released to current of spent air. 
Designed and built by Institution o f Mines Demethanation ZOK Ltcl, modern, fully automated and 
supervised by computer system stations of demethanation was described in the presentation. Pre
sented below the moveable device of the PUPG-2 type used to capturing and pumping through of 
gas can be applied due to i ts properties as the underground station of the demethanation, station of 
pumping through of gas from the demethanation network to the fire field in the aim of its inerting 
as we !l as to the recirculation o f the fire gases after their previous chilling. 
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Prognoza zagrożenia metanowego dla eksploatacji 
złóż węgla na dużych głębokościach 

Marek Borowski, Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: Jednym z największych zagrożeń w trakcie eksploatacji pokładów węgla jest 
wydzielanie metanu do wyrobisk górniczych. Znajomość wielkości wydzielania pozwala zaprojek
tować system eksploatacji, sposób przewietrzania czy system odmetanowania. Wielkość wydziela
nia metanu można określić po wykonaniu prognozy. Metody prognozowania obejmują szereg mo
deli, które charakteryzują się różną dokładnością. W artykule scharakteryzowano metody empiry
czne i przedstawiono prognozę wydzielania metanu w oparciu o model geomechaniczny. Omówio
no metody symulacyjnej oraz przedstawiono programy komputerowe, które służą do oceny zagro
żenia metanowego. W kolejnej części artykułu przedstawiono metody prognozowania w polskich 
warunkach, gdzie zwrócono uwagę na ich niedostosowanie do warunków związanych ze wzrostem 
głębokości eksploatacji. W końcowej części przedstawiono metodę prognozowania wydzielania me
tanu w oparciu o sieci neuronowe. 

WSTĘP 

Górnictwo węgla kamiennego na dużych głębokościach charakteryzuje się trudnymi warunkami geo
logicznymi i górniczymi przy jednoczesnym występowaniu zagrożeń naturalnych. Jednym z naj
większych jest zagrożenia metanowe, które jest związane z zawartością metanu w górotworze i je
go wydzielaniem w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Prognozowanie zagrożeń metanowych ma na celu możliwie dokładne określenie zagrożenia me
tanowego (metanowości bezwzględnej lub względnej) nowo budowanej kopalni, nowego poziomu 
lub nowego rejonu wentylacyjnego, a w szczególności określenie zagrożenia metanowego pojedyn
czego wyrobiska górniczego chodnikowego lub ścianowego. 

Wszystkie prognozy stanowią oczywiście tylko pewne przybliżenie faktycznego stanu metano
wości, który ukształtuje się po podjęciu robót górniczych. 

Metody prognozowania wydzielania gazów do wyrobisk kopalniach składają z modeli: empiry
cznych, numerycznych, analitycznych i statystycznych lub ich kombinacji. Prognozowanie może 
obejmować różną długość czasu od najbliższej przyszłości, kilku dni do kilku tygodni. Prognozy są 
odnoszone do wielkości wydobycia dobowego lub uwzględniają zmienny postęp prowadzonej eks
ploatacji. Prognozowanie uwzględnia wydzielanie metanu ze ściany, ale również może obejmować 
metan z prowadzonych chodników w rejonie ściany. 

Metody pozwalają na prognozę wydzielania metanu w warunkach ustalonych, kiedy emisja me
tanu odbywa się w sposób ciągły i nie uwzględnia dynamiki zmian. Metody prognozowania nie obej
mują nagłych i niespodziewanych wypływów metanu do wyrobisk górniczych. Nie udało się stwo
rzyć metody, która pozwoli na skuteczne prognozowanie tego zjawiska. Niemniej jednak aktualnie 
proponowane programy komputerowe pozwalają na prognozowanie tego typu zjawisk łącznie. 
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Prognozowanie wydzielania metanu.do wyrobisk górniczych jest realizowane w oparciu: 
- modele empiryczne; 
- modele symulacyjne; 
- modele prognozowania krótkoterminowego (pseudorzeczywiste); 
- komputerowe systemy wspomagania kontroli zagrożenia metanowego (pracujące w czasie rze-

czywistym i współpracujące z systemem monitoringu kopalni). 
Wymienione modele pozwalają na prognozowanie wydzielania metanu do wyrobisk górniczych, 

a także w niektórych przypadkach na określenie środków zwalczania tego zagrożenia lub projekto
wanie systemów odmetanowania. 

EMPIRYCZNE MODELE PROGNOZO W ANIA ZAGROŻENIA MET AL~ OWEGO 

Metody empiryczne prognozowanie wydzielania metanu do wyrobisk górniczych były rozwijane 
w wielu krajach, między innymi w Belgii- INIEX (Institute National des Industries Extractives), 
Francji - CERCHAR (Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages de France), w Niemczech 
- STBV i WBK (Steinkohlenbergbauverein and Westfalische Berggewerkschaftskasse), w Polsce 
w Kopalni Doświadczalnej Barbara, w Wielkiej Brytanii - MRDE (Mining Research and Develop
ment Establishment) i w byłym Związku Radzieckim w Instytutucie im. Skoczyńskiego . Metody są 
zwykle proste matematycznie, wymagają kilku parametrów wejściowych i najczęściej odnoszą się 

do specyficznych warunków konkretnego zagłębia . W metodach tych uwzględnia się wydzielanie 
gazu z następujących źródeł: 

z węgla urobionego pokładu; 
- z pokładów i skał zalegających powyżej i poniżej eksploatowanego pokładu; 

z odsłoniętej powierzchni czoła eksploatowanego pokładu; 
- z węgla transportowanego (odstawianego) przenośnikami. 

W prognozowaniu uwzględnia się , że metan wydziela się z warstw naruszonych eksploatacją 
do około 200 m metrów powyżej oraz 70 metrów poniżej eksploatowanego pokładu . W metodach 
tych przyjmuje się, że pokłady węgla są głównym źródłem wydzielania metanu, choć również do
datkowo przyjmuje się emisję gazu ze skał płonnych, najczęściej z piaskowca. 

Wymienione metody są podobne w założeniach. Przyjmowany jest obszar emisji gazu w Obrę
bie prowadzonej ściany ze strefy, która nazywana jest "strefą desorpcji" i w oparciu o nią określa 
się wielkość emisji w zależności od odległości od eksploatowanego pokładu . Zazwyczaj wielkość 
emisji uzależniana jest od pierwotnej zawartości gazu w pokładzie (metanonośności). Stopień emi
sji z poszczególnych pokładów węgla i wielkość dopływającego gazu zależą od zawartości metanu 
w pokładzie oraz wielkości wydobycia w eksploatowanej ścianie (Noack, Opahle 1992). 

Nieco odmienną metodę (tzw. MRDE) wykorzystuje się w Wielkiej Brytanii gdzie uwzględ
niany jest wpływ czasu w trakcie prowadzenia eksploatacji. W brytyjskiej metodzie wykorzystane 
są podane przez Airey (Airey 1971) matematyczne opisy emisji gazu do wyrobisk górniczych. W me
todzie tej wielkość emisji gazu kopalnianego z pokładu eksploatowanego oraz pokładów zalegają
cych w stropie i spągu uwzględnia zmienny stan naprężeń w górotworze. Oblicza się wielkość emi
sji gazu do ściany jako funkcję: metanonośności pokładu eksploatowanego, liczby i grubości po
kładów w naruszonej strefie eksploatacji, odległości naruszonych eksploatacją pokładów węgla od 
pokładu eksploatowanego, czasu prowadzenia ściany od momenty rozpoczęcia eksploatacji i postę
pu ściany. 

Stosowane metody prognozowania emisji metanu były sprawdzane w Australii (Jensen et al. 
1992). Metody te zostały skrytykowane za zbytnie upraszczanie i użycie niewielu zmiennych do 
obliczeń skomplikowanego problemu prognozowania wydzielania metanu. Autorzy w swej pracy 
wymienili 36 zmiennych, które wpływają na emisje metanu do wyrobisk górniczych. Problem od 
strony naukowej został przedstawiony poprawnie, niemniej jednak uzyskiwanie tak wielu danych 
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dla wykonania prognozy nastręcza duże trudności, a w przypadku braku danych będą one przyj
mowane a wówczas wynik prognozowania wydzielania metanu do wyrobisk górniczych może od
biegać od rzeczywistości. 

MODEL GEOMECHANICZNY PROGNOZO W ANIA ZAGROŻENIA METANOWEGO 

Metoda prognozowania ujęta w programach komputerowych ,,Floorgas and Roofgas Geomechani
cal and Gas Release Model" opisana przez (Lunarzewski et al. 1995b) służy do prognozowania wy
dzielania metanu do wyrobisk górniczych z uwzględnieniem procesów geomechanicznych i geolo
gicznych. W metodzie tej wykorzystywane są programy komputerowe, które stosuje się w celu za
projektowania technologii ujmowania gazu, zarówno w rozwiązaniu podziemnym jak i z powierz
chni. Służą również do określania uwalnianego i wydzielającego się metanu do wyrobisk i na tej 
podstawie szacowania warunków wentylacyjnych. Zarówno udziały ilości (uwalnianego) gazu w trak
cie eksploatacji oraz kształt krzywej spadku ilości gazu w zrobach są opisane zależnością matema
tyczną. Została ona opracowana wyprowadzona dla ścian o wysokiej wydajności wydobycia (Lu
narzewski 1992a, Lunarzewski 1992b). 

W metodzie tej wykorzystywane są następujące dane geomechanice: głębokość i grubość pokła
du eksploatowanego, mechaniczne własności skał stropowych i spągowych, wytrzymałość na ścis
kanie lub ogólna definicja skały- mocna lub słaba, prędkość rozchodzenia się dźwięku w warstwach. 
Naprężenia wyrażone jako pozioma wielkość nacisku i stosunek poziomego do pionowego naprę
żenia. Kąt między poziomym naprężeniami i kierunkami osi frontu ściany . Następnie konieczne jest 
podanie litologii opisującej cechy warstw stropowych i spągowych oraz pokładu eksploatowanego. 
Dla skał stropowych powyżej 200 m oraz skał spągowych poniżej 100 m od pokładu eksploato
wanego. Wykorzystywana jest relacja pomiędzy cechami skał a szybkością dźwięku w warstwach. 
Ostatnie dane dotyczą warunków górniczych, gdzie podawane jest geometria eksploatowanego po
kładu, postęp lub wielkość wydobycia oraz intensywność wydzielania gazu, ciśnienie gazu lub In
ne cechy emisji. 

spągowe żródla gazu 

0·5 

5-10 

Strefa 
wydzielania 

gazu 

11 
Sirera 
pęknięć 

Rys. l. Strefy odprężenia w spągu pokładu eksploatowanego (Lunarzewski et al. 1995b) 
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W programach komputerowych zdefiniowano relację między odprężeniem warstw a zjawiskiem 
wydzielania gazu. Program Floorgas łączy dokładną analizę mechaniki skał z gazonośnością, w ce
lu obliczenia naprężeń i stref wydzielania gazu w spągu pokładu eksploatowanego. Program symu
lacyjny Floorgas oblicza istniejący stan naprężeń górotworu z wykorzystaniem metody elementów 
skończonych, za pomocą, których dokonuje się superpozycji horyzontalnych naprężeń tektonicz
nych, znajduje się strefy ścinania zdolne do uwalniania gazu i generuje się kąty relaksacji naprężeń 
górotworu, strefy relaksacji naprężeń i ich granice. Generuje on pionową funkcję rozkładu obciążeń 
wzdłuż wybiegu ściany nad calizną pokładu węgla oraz na wybraną przestrzenią zawału, co przed
stawia rysunek l. Na tej podstawie program oblicza pionowe obciążenia dla każdego metra sześcien
nego elementu modelowanej skały. 

Program symulacyjny Roofgas wykorzystuje zasady sekwencyjnej separacj i pokładów do wyge
nerowania danych o relaksacji naprężeń, ilości uwalnianego gazu oraz o lokalnych strefach niecią
głej deformacji w stropie. Program generuje linię pęknięc i a stropu jako granicę między skałami 
o strukturze ciągłej a skałami o strukturze nieciągłej (niespójnej) Ponadto generowane są kąty re
laksacji naprężeń oraz pięć pozycji w strefie wydzielania się gazu ze skał stropowych. Podaje kształt 
pięc iu stref wydzielania gazu, z różnymi intensywnościami odgazowywania (rys. 2) w oparciu 
o empiryczny model (Lunarzewski 1992a). 
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Rys. 2. Strefy odprężenia w stropie pokładu eksploatowanego (Lunarzewski et al. 1995b) 

Programy komputerowe pozwalają na określenie emisji gazu podczas wydobycia ściany i Re
lacji między uwolnieniem gazu, długością ściany i poziomem wydobycia węgla. Optymalizację dłu
gości, miejsca lokalizacji i kątów odchylenia otworów drenażowych w zawale eksploatowanej ścia
ny oraz długość, miejsce lokalizacj i i kierunek otworów drenażowych w pokładzie. Programy kom
puterowe generują pionowe przekroje poprzeczne przez warstwy skał dla wybranych odległości przed 
i za ścianą eksploatacyjną. Program Floorgas przedstawia strefy odprężenia na odległość 100m po
niżej eksploatowanego pokładu. Natomiast program Roofgas ilustruje strefę odprężenia powyżej 
200 m nad eksploatowany pokład. 
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Prognozowanie gazowości w oparciu o programy było sprawdzane w warunkach wysokiego wy
dobycia w węgla w Australia i innych krajach w latach od 1992 do 1998. W przypadku, gdy dane 
użyte są poprawne to możliwe prognozowanie wydzielania metanu z błędem względem 20%, co 
zostało potwierdzone w warunkach australijskich. Forma i wyniki przedstawiania obliczeń bardziej 
nadają się do oceny warunków odmetanowania niż prognozy wydzielania metanu do wyrobisk gór
niczych. 

MODELE SYMULACYJNE 

Symulowanie przepływu metanu zostało rozwinięte zarówno dla potrzeb górnictwa węglowego jak 
i dla pozyskiwania metanu z pokładów węgla w celu gospodarczego wykorzystania. Modele symu
lacyjne są wykorzystywane dla określenia przepływu gazu w pokładzie węgla i w związku z tym są 
wykorzystywane do projektowania i analizy systemów odmetanowania. Modele te odzwierciedlają 
w dużym stopniu rzeczywistość, jednak charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania. W jed
nym z bardziej zaawansowanych modeli (Durucan et al. 1993) rozważa się podwójną porowatość , 

(węgla i skał), podwójną przepuszczalność (gaz i woda) i wpływ naprężeń na porowatość i prze
puszczalność. 

Saghafi (Saghafi 1989, Saghafi et al. 1987) rozwijał nierównowagową desorpcję w odniesieniu 
szczególnie do emisji gazu z pokładu węgla. W oparciu o zaproponowany model wykonuje się ob
liczenia w płaszczyźnie dwuwymiarowej metodąróżnic skończonych. Uwzględnianajest relacja na
prężeń górotworu, ciśnienia w porach, odwadniania i przepuszczalności pokładu . 

Patton (Patton et al. 1994) stworzył model traktując pokład węgla jako zbiornik, w którym sy
mulował przepływ gazu w pokładzie z uwzględnieniem otworów drenażowych w pokładzie oraz 
wydzielanie w odsłoniętym czole ściany. Obliczenia są prowadzone w powiązaniu z rozpływem po
wietrza w sieci wentylacyjnej. 

Wymienione modele symulacyjne są wykorzystywane w badaniach przez ich autorów i nie są 
dostępne w postaci komercyjnej. Niemniej jednak istnieją na rynku dostępne oprogramowania ko
mercyjne, których stosowanie w warunkach kopalnianych jest ograniczone przez niemożność pro
wadzenia obliczeń w powiązaniu z wydzielaniem metanu z różnych źródeł, np.: z pokładu węgla 
i zrobów poeksploatacyjnych. 

Jedynym komercyjnym produktem jest symulator Coalgas, stworzony przez S.A. Holditch and 
Associates (SAH) Inc, który ma cechy pozwalające na prowadzenie obliczeń w zastosowaniach 
górniczych oraz do obliczeń metanu pozyskiwanego z pokładów węgla. Model dzieli węgiel w po
kładzie na dyskretne bloki, które w całości stanowią zbiornik. Każdy blok charakteryzuje się wła
snościami takimi jak: przepuszczalność, porowatość, zawartość wody, ilości zaabsorbowanego ga
zu dodatkowo używając dostępnych danych górniczych i geologicznych. Bloki reprezentują węgiel 
w pokładzie, który może być usunięty w związku z eksploatacją w zadanym czasie bez konieczno
ści rozpoczęcia procesu symulacji od początku. W obliczeniach uwzględnia się każde przemiesz
czenie frontu ściany. Z każdego usuniętego bloku pokładu węgla obliczany jest uwalniany gaz. To 
pozwala na określenie ilości dopływającego gazu, który dopływa do frontu ściany w czasie prowa
dzenia eksploatacji . Taka symulacja pozwala na określenia warunków wentylacyjnych w rejonie 
eksploatacji oraz pomaga w doborze odpowiedniego systemu odmetanowania. 

Również technika (CFD) została wykorzystana w symulacji wielu procesach wentylacyjnych 
w tym również dla emisji gazu i przepływu ich w zrobach ścian. Obliczenia takie prowadzono na 
Uniwersytecie w Nottingham (Moll et al. 1994). Jednak CFD nie może dostarczać technicznych roz
wiązań w przypadku określania emisji metanu, ale tylko pomaga w ich ocenie. 
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KRÓTKOTERMINOWE MODELE PROGNOZO W ANIA ZAGROŻENIA METANOWEGO 

Krótkoterminowe modele trudno nazwać prognozowaniem wydzielania metanu, ale raczej obser
wacjami związanymi z procesem eksploatacji i wydzielania metanu do wyrobiska górniczego. Ce
lem takich obserwacji jest identyfikowanie potencjalnego zagrożenia ze strony wydzielania metanu 
do wyrobiska eksploatacyjnego z uwzględnieniem postępu ściany czy wydobycia ze ściany po
przez porównanie rzeczywistych i prognozowanych wartości. Takie obserwacje są możliwe dzięki 
rozwijającemu się systemom monitorowania danych rejonu prowadzonej eksploatacji. 

Badanie prowadzone w MRDE (Wielka Brytania) polegały na eksperymentowaniu z korelacja
mi między średnim dziennym wydzielaniem metanu a wydobyciem ze ściany. Jednak nie osiągnię
to zadawalającej relacji. Dopiero uwzględnienie wydobycia węgla z dłuższego okresu czasu wstecz 
pozwoliło na uzyskanie zadawalającego wyniku (CEC 1989). Algorytm pozwalał na przewidywa
nia wydzielanie metanu w "ustalonych" warunkach. Jednak w przypadku wzmożonego dopływu 
metanu nie można było otrzymać zadawalających wyników. 

Statystyczne podejście do gazu emisji prognozowania wydzielania metanu w okresie tygodnio
wym wykonano dla kopalni w Lotaryngii w zagłębiu węglowym we Francji (Tauziede, Pokryszka 
1993). Również i w tym przypadku została znaleziona zależność pomiędzy ilością wydzielanego 
metanu w odniesieniu do tygodniowego postępu ściany. Mniejsza zależność występowała w odnie
sieniu do okresu dwutygodniowego. Metoda ta była nieskuteczna w okresie początkowego biegu 
ściany do wybiegu około 200 m. 

Wpływ wielkości wydobycia ze ściany na wydzielanie metanu był przedmiotem badań, prowa
dzonych w Kopalni Doświadczalnej Barbara (Cybulski, Myszor). Przeprowadzone badania były 
bardzo obszerne, objęły, bowiem 21 ścian w sześciu kopalniach. W badaniach oparto się na pomia
rach stężeń metanu automatycznymi metanomierzami rejestrującymi, a w przypadku kilku ścian tak
że na pomiarach prędkości powietrza automatycznymi anemometrami rejestrującymi. Okres ba
dań dla poszczególnej ściany wynosił przeciętnie siedem miesięcy. Wyniki pomiarów zostały opra
cowane przy użyciu metod statystyki matematycznej. Okazało się, że ze wzrostem wydobycia wy
dzielanie metanu rośnie początkowo szybko, a następnie coraz wolniej, a zależność wydzielania me
tanu od wielkości wydobycia może być dobrze scharakteryzowana funkcją, potęgową. Pomimo ogól
nego charakteru wyznaczonej zależności mogła być stosowana jedynie w warunkach Górnośląskie
go Zagłębia Węglowego. 

Prowadzono badania zastosowania analizy szeregów czasowych do problemu modelowania zmian 
stężenia metanu w kopalniach węgla kamiennego (Barker-Read and Radchenko 1989). Badano efekt 
między zmianami ilości ujmowanego metanu w systemie odmetanowania a zmianami stężenia me
tanu w wyrobiskach górniczych. Analiza szeregów czasowych wykazała, że nie jest to najlepsza 
metoda do określania powolnych i szybkich wahań stężeń gazów. Jednakże zastosowania modelu 
multiwariancyjnego okazało się obiecujące w przypadku, kiedy dysponujemy bieżącą informacją 
prognozowanych parametrów. System te okazał się skuteczny w przypadku kontroli parametrów 
stężenia metanu w systemach odmetanowania. 

Również (Dixon, Longson 1993) przeprowadzili obliczenia szeregów czasowych w oparciu 
o model multiwariancyjny dla prognozowania w okresach cogodzinnych zmiany stężania metanu 
w chodniku wentylacyjnym z uwzględnieniem wielkości wydobycia. Model został tak zbudowany 
by uwzględniał wszystkie źródła wydzielania metanu, czyli: z urobionego węgla, z odsłoniętej czo
ła pokładu, z transportowanego urobku oraz wydzielanie z pokładów wyżej i niżej zalegających 
w dłuższym okresie czasu. Niestety nie został uwzględniony wpływ zmian strumienia powietrza, 
co w przypadku prognozowaniajest konieczne. Stąd też model ten nie może być wiarygodny. 

Bactura (Badura 2001) podjął się próby opracowania krótkoterminowej prognozy metanowości 
rejonu ściany w oparciu o teorię szeregów czasowych wykorzystując dostępne dane pomiarowe 
z kopalni. Analiza kształtowania się metanowości w czasie w oparciu o analizę autokorelacji wyko
rzystując metody addytywne i multiplikatywne pozwala wysunąć wnioski, że szereg czasowy me-

426 



tanowości rejonu wykazuje wahania sezonowe, przy czym długośc: sezonu wynosi 7 dni . Z zasto
sowanych w obliczeniach do prognozy czterech funkcji trendu nie wskazano zadnej, która dawała
by zadowalające wyniki w całym okresie eksploatacji ściany, ani tez funkcji, która w określonym 
okresie prognostycznym daje najlepsze wyniki. 

Przyjęte rozwiązania w przedstawionych metodach te nie pomagają w określaniu ilości wydzie
lanego metanu do wyrobisk kopalniach. Niemniej jednak z uwagi na rozwój systemów kontroli pa
rametrów produkcji mozliwe jest uzyskanie wielu szczegółowych danych, które mogą słuzyć do oce
ny zagro:ź:enia metanowego. 

SYSTEMY WSPOMAGANIA KONTROLIPARAMETRÓW WENTYLACJI 

W trakcie prowadzenia eksploatacji następuje wzrost stężenia metanu spowodowany wzrostem wy
dobycia węgla i wówczas możemy prognozować wydzielanie metanu w oparciu o modelowanie ma
tematyczne. Jednak w trakcie eksploatacji zagrożenie emisją metanu powstaje w przypadku zmian 
warunków wentylacyjnych (otwarcie tam), wypchnięcia metanu ze zrobów wskutek zawału, szyb
kich zmian ciśnienia barometrycznego czy wypływu metanu zza tam. W trakcie prognozowania nie 
uwzględnia się tych warunków. Również nie znamy ich miejsca i czasu wystąpienia oraz dokład
nych skutków jakie powodują. 

Stworzone komputerowe programy, które można nazwać systemami eksperckimi nie posiadają 
pełnej wiedzy człowieka uwzględniającej czynniki losowe. Programy komputerowe manipulują ra
czej wiedzą, jaką dysponuje człowiek niż danymi uzyskanymi z obserwacji. Są odpowiednio do
stosowywane do szacowania procesów, które są zbyt złozone lub :tle zdefiniowane, by mogły po
zwolić na matematyczną analizę. W tabeli l przedstawiono programy komputerowe stosowane 
w różnych krajach. 

T b l l P a e a rogramy k omputerowe stosowane w r znyc aJac 

Nazwa 
Kraj Stworzony przez 

Data powstanie 
Zastosowanie 

programu (przybliżona) 

Kontrola zagrożenia metanowego 
METRPRO USA USBM 1987 198617 w warunkach kopalń amerykań-

s kich 

University 
Kontrola parametrów wentylacji, 

UKMVM USA ofKentucky 1989 monitorowanie i analiza danych 
(Wala et al. 1989) 

British Coal 
Oszacowanie i minimalizacja emi-

UFEL UK 
(CEC 1988) 

1986 sji gazu w brytyjskich kopalniach 
węgla 

British Coal 
Prognozowanie zagrożenia meta-

HELPDRAIN UK 
(CEC 1989) 

1990 nowego, kontroli i metody zwal-
czania 

Prognoza emisji gazu i zagrożenie 
BURST CHINY (Y ansheng et al. 1990) 1990 wybuchem gazu, metody zwalcza-

nia i kontroli 

PROGMET POLSKA IMG PAN Kraków 2000 
Prognozowanie rozkładu stężenia 
metanu w sieci wentylacyjnej 
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Program służący do kontroli systemów odmetanowania UFEL, został rozwinięty przez Brytyj
czyków (CEC 1988) i uzupełniony o prognozę wydzielania metanu do wyrobisk górniczych. Został 
tak zaprojektowany by wspomóc prognozowanie prawdopodobieństwa emisji metanu do wyrobisk 
górniczych. Program pokazuje miary charakteryzujące potencjalne ryzyko zagrożenia metanowe
go. Włączenie warunków geologicznych, górniczych i wentylacyjnych pozwala na poznanie szer
sze zrozumienie zjawisk oraz poznanie przyczyn powstawania zjawisk. 

Podobne podejście zostało zastosowane przez USBM, które rozwinęło program METRPRO słu
żący do kontroli zagrożenia metanowego i sposobów jego zwalczania. 

Postęp jaki dokonał się w zakresie pomiaru i rejestracji parametrów fizycznych takich jak stę
żenia metanu, prędkości przepływu powietrza poprzez wykorzystanie systemu monitoringu kopalni 
pozwolił na rozwój programów komputerowych pracujących w czasie rzeczywistym i współpracu
jących z systemem monitoringu kopalni. Zaproponowano program komputerowy PROGMET, któ
ry pracuje w czasie rzeczywistym i współpracuje z systemem monitoringu kopalni (Dziurzyński et 
al. 2002). Czujniki systemu monitoringu w sposób ciągły dokonują pomiaru stężenia metanu w wie
lu miejscach kopalni. Zastosowanie programu pozwala na obserwację wskazań czujników monitorin
gu (metanu, prędkości i ciśnienia), prognozowania rozwoju sytuacji metanowej w aspekcie zmian 
w warunkach przewietrzania. 

Programy komputerowe mogą być pomocne w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania sposobu 
zwalczania zagrożenia metanowego, sposobów kontroli zagrożenia metanowego. Dlatego też do roz
wiązywania złożonych problemów konieczne jest stworzenie takiego systemu oceny zagrożenia 
metanowego w warunkach prowadzonej eksploatacji, kiedy współwystępują inne zagrożenia jak po
żarowe czy tąpaniowe. 

METODY PROGNOZO W ANIA WYDZIELANIA METANU 
STOSOWANE W POLSKICH KOP ALNIACH 

W polskich warunkach podstawą oceny zagrożenia metanowego jest określenie wydzielania meta
nu przyjętą metodą prognozowania. Wykonana prognoza stanowi podstawę do ustalenia profilaktyki 
metanowej wraz ze sposobem przewietrzania rejonu ściany i systemem odmetanowania. W oparciu 
o prognozę wydzielania metanu określa się zdolności wydobywcze. 

Prognozy metanowości rejonów ścian mają duże znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia eks
ploatacji w warunkach zagrożenia metanowego. Stanowią one podstawę do zaprojektowania odpo
wiedniej ilości powietrza w rejonach ścianowych, do określenia właściwej profilaktyki przeciwme
tanowej poprzez dobór i rozmieszczenie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, a także rozmiesz
czenie czujników metanometrycznych. Jeżeli prognozowana metanowość jest na tyle duża, że nie 
można uzyskać bezpiecznych warunków eksploatacji stosując jedynie środki wentylacyjne, progno
za służy także do zaprojektowania systemu odmetanowania. 

W Polsce najczęściej stosowanymi metodami prognozowania są metoda wprowadzona w 1978 
roku instrukcją Ministerstwa Górnictwa (Frycz, Kozłowski 1979), metoda Kopalni Doświadczalnej 
"Barbara" (Frycz, Kozłowski 1979) autorstwa B. Kozłowskiego, a obecnie również coraz częściej 
dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian (Krause, Łukowicz 2000) autorstwa E. Kra
usego i K. Łukowicza . 

W metodzie MG metanowość rejonu ściany oblicza się jako sumę strumieni metanu wydziela
jącego się z urobku eksploatowanej ściany oraz z pokładów otaczających pokład eksploatowany. 
W metodzie KD ,,Barbara" dodatkowo uwzględnia się strumień metanu wydzielającego się z czoła 
ściany oraz z chodników przyścianowych . W metodzie dynamicznej uwzględnia się strumienie me
tanu z urobku eksploatowanej ściany, z jej czoła, z pokładów otaczających, z otaczających warstw 
piaskowcowych oraz inne, znaczące strumienie z otoczenia ściany. 



Omawiane metody prognozowania różnią się między sobą nie tylko liczbą strumieni metanu 
uwzględnianą w prognozie, lecz także sposobami obliczania wartości strumieni. Stąd też wyniki 
prognoz mogą się znacznie pomiędzy sobą różnić. 

Cechą wspólną wszystkich metod jest uśrednianie strumienia metanu, który wydzieli się w cza
sie eksploatacji określonego odcinka wybiegu ściany poprzez uśrednienie parametrów stanowiących 
dane wejściowe do prognozy dla części górotworu położonej nad i pod rozpatrywanym odcinkiem. 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SIECI NEURONOWYCH DO OPISU 
WYDZIELANIA METANU DO WYROBISK GÓRNICZYCH 

Wskutek prowadzonej eksploatacji pókładów węgla następuje uwolnienie metanu, który będzie się 
wydzielał do wyrobisk oraz gromadził w wybranej przestrzeni zrobów. Charakter wydzielania się 
metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany, zależy bowiem od wielu czynników geolo
gicznych i górniczych. Występujący gradient ciśnienia powoduje, 2:e rozpoczyna się ruch masy ga
zu skierowany do wyrobiska, gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w górotwo
rze. Rozkład zmian ciśnienia w głąb górotworu jest procesem nieustalonym i przestrzennym (Rosz
kowski, Szlązak 1999; Szlązak 2000; Szlązak, Szlązak 2005). Proces wydzielania metanu do wy
robisk kopalnianych jest złożoną funkcją nieliniową. Związki wynikające z równań nieliniowych są 
skomplikowane i, jak dotąd, nie istnieją ogólne metody rozwiązania analitycznego. W takich przy
padkach można stosować ich przybliżone modele matematyczne, podlegające adaptacji w trakcie 
uczenia. W sieciach neuronowych problem identyfikacji obiektu sprowadza się zatem do zbudowa
nia jego modelu i określenia parametrów tego modelu w taki sposób, aby odpowiedzi obiektu i mo
delu na to samo wymuszenie były równe z określoną tolerancją. Dlatego też zaproponowano meto
dę oceny zagrożenia metanowego z wykorzystaniem o sieci neuronowe. 

Często wyniki prognozy wydzielania metanu do wyrobisk eksploatacyjnych różnią się od rze
czywistego wydzielania metanu. Sieć neuronowa może być narzędziem do tej weryfikacji (Borow
ski, Szlązak 2004). W trakcie prowadzenia eksploatacji następuje wydzielanie metanu do wyrobiska 
ścianowego z pokładu eksploatowanego i pokładów wyżej i niżej zalegających naruszonych eksplo
atacją. Wydzielanie metanu następuje: 
- wprost z calizny węglowej (np. ściany lub przodka), z bezpośrednią, niezależną od warunków 

przewietrzania emisją metanu do strefy mieszania w wyrobisku górniczym; 
- ze strefy zawału, lub z tzw. starych zrobów, z pośrednią, poprzez strefę filtracji i zależną od wa

runków przewietrzania emisją metanu do strefy mieszania, znajdującej się w wyrobisku górni
czym; 
z urobionego węgla, wypływ metanu z odstawionego urobku. 
Przyjęty model wydzielania metanu do ściany eksploatacyjnej został przedstawiony na rysunku 3. 
W metodzie oceny zagrożenia metanowego w ścianach eksploatacyjnych wykorzystano wszyst-

kie dostępne dane uzyskane po zakończeniu eksploatacji. Pomiary były wykonane pięciu w silnie 
metanowych ścianach, w których prowadzono odmetanowanie górotworu ścianach. Ściany były prze
wietrzane systemem U, eksploatacja była prowadzona na zawał stropu od granic pola. Obserwacje 
prowadzono codziennie na całym wybiegi ścian, co pozwoliło zgromadzić 300 wyników. 

Metodyka pomiarów polegała na jednoczesnym pomiarze dwóch parametrów prędkości powie
trza i stężenia metanu. Wielkości te były rejestrowane przez czujniki systemu metanometrycznego. 
Dla każdego dnia wykreślano przebieg mierzonej wielkości oraz obliczano średnią ważoną pręd
kości i stężenia metanu. Na tej postawie obliczano ilość powietrza w ścianie oraz ilość metanu od
prowadzanego wentylacyjnie. Do pomiarów został wybrany czujniki zlokalizowany w wyrobisku 
wylotowym z rejonu ściany ściany. 

Odczytywano również parametry odmetanowania, które obejmowały : ilość ujmowanego meta
nu, stężenie metanu, depresję w sieci odmetanowania oraz ilo ść czynnych otworów drenażowych . 
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Określano postępy zmianowe, które przeliczono na postęp dobowy a po uwzględnieniu geometrii 
ściany wyznaczano wydobycie dobowe. 

T Rejon 
eksploatowanej 

ściany 

Rys. 3. Model wydzielania metanu do wyrobisk górniczych 

Wybieg ściany, miąższość i nachylenie pokładu, głębokość eksploatacji oraz długość ściany zo
stały odczytane z map pokładowych. Metanonośność pokładu eksploatowanego i pokładów naruszo
nych eksploatacją uzyskano z wyników badań metanonośności. Rodzaj skał zalegających w stropie 
i w spągu pokładu eksploatowanego określono w oparciu o profile skał. 

Dla badanych ścian przyjęto , że strefa desorpcji, w której następuje naruszenie pokładów pro
wadzoną eksploatacją obejmuje pokłady zalegające powyżej do 150 m i poniżej do 50 m. Dla po
kładów naruszonych prowadzoną eksploatacją obliczono średnio ważoną metanonośność zastępczą 
(osobno dla pokładów podebranych i nadebranych) gdzie wagąjest odległość pomiędzy pokładem 
eksploatowanym a naruszonym eksploatacją. Metanonośność zastępczą pokładów naruszonych eks
ploatacją obliczono wg wzoru: 

(l) 

gdzie: Mzn- metanonośność zastę~cza pokładów podebranych, m31Mgcsw; Mzp- metanonośność za
stępcza pokładów nadebranych, m /Mgcsw; Mi - metanonośność i-tego pokładu naruszonego eksplo
atacją, m31Mgcsw; hi- odległość pomiędzy pokładem eksploatowanym a pokładem naruszonym eks
ploatacją, m; hp-zasięg strefy desorpcji pokładu podebranego, hp = 150 m; hn- zasięg strefy de
sorpcji pokładu nadebranego, hn = 50 m. 

W zastosowanej metodzie obliczanie ilości metanu jest wykonywane dla 100 metrowych od
cinkach na wybiegu ściany. 

W tablicy 2 zamieszczono charakterystykę danych użytych w trakcie prognozowania wydziela
nia metanu. W celu scharakteryzowania zbioru danych dla poszczególnych wielkości podano śred-
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nią arytmetyczną, odchylenie standardowe, minimum i maksimum. Podane wartości wielkości (mi
nimum i maksimum) użytych do uczenia sieci neuronowej określa zakres stosowania metody. Szcze
gółowe obliczenia zostały zamieszczone w pozycji (Szlązak et al. 2008). 

Tablica 2. Zakres wielkości wejściowych i wyjściowych użytych 
dl . . (S l ak al 2008) a uczema SieCI neuronoweJ z ąz et 

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
Minimum Maksimum arytmetyczna standardowe 

Wybieg ściany, m wybieg, m 243,5798 154,3261 0,9 572,5 
Wydobycie ze ściany, Mg/db 3213,1 1413,0 150,2 7690,8 
Miąższość pokładu, m 2,419 0,493 1,75 3,0 

Długość ściany, m 193,7 25,84 135 220 

Nachylenie pokładu, st. 9, 10 2,82 3,0 12,0 

Metanonośność pokładu, m3/Mgcsw 5,379 0,879 3,70 7,32 

Głębokość ściany, m ppm -573,6 98,27 -700 -440 

Metanonośność zastępcza pokładów 0,5177 0,471 0,2458 1,397 
podebranych, m3/Mgcsw 

Metanonośność zastępcza pokładów 
1,2027 0,6789 0,4380 2,034 

nadebranych, m3/Mgcsw 

Ilość powietrza, m3/min 1660 402,6 548,7 3135,5 

Depresja odmetanowania, mm Hg 112,96 28,68 o 150 

Stężenie odmetanowania,% 44,23 11,35 o 60 

Metan odprowadzany 9,88 3,68 1,73 20,92 wentylacyjnie, m3/min 

Metan ujmowany przez 
7,23 2,97 0,00 14,20 odmetanowanie, m3/min 

W tablicy 3 przedstawiono tzw. statystyki regresyjne modelu sieci neuronowych gdzie odpo
wiednio dla podzbiorów (uczącego, walidacyjnego i testowego) podano: 
- Średnią wartość zmiennej wyjściowej. 
- Odchylenie standardowe obliczone dla zmiennej wyjściowej . 

- Średni błąd zmiennej wyjściowej (różnica pomiędzy wartością zadaną i wartością uzyskaną na 
wyjściu modelu) . 
Średni błąd bezwzględny zmiennej wyjściowej (rozumiany jako moduł różnicy pomiędzy war
tością zadaną i wartością uzyskaną na wyjściu) . 

- Odchylenie standardowe błędów dla zmiennej wyjściowej . 

- Korelacjajako standardowy współczynnik korelacji R-Pearsona dla wartości rzeczywistych i war-
tości uzyskanych na wyjściu modelu. 
W ostatnim wierszu podany jest współczynnik korelacji R-Pearsona pomiędzy obliczonymi i rze

czywistymi wartościami wyjściowymi. Dla przewidywanych wartości metanu odprowadzanego wen
tylacyjnie i metanu ujmowanego przez odmetanowanie współczynnik korelacji dla zbioru uczące
go wynosi odpowiednio 78% i 90%. Dla podzbiorów walidacyjnego i testowego wartości te są nie
co mniejsze, jednak mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Wymagany stopień dokładności prog
nozowania powinien wynosić powyżej 65%, co w przypadku realizowanej modelu zostało osią
gnięte. Stworzony model może służyć do określania ilości metanu wydzielanego do ściany eksplo
atacyjnej i ujmowanego przez odmetanowanie. 
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. s l ak Tab ica 3. Zestawienie statystyk procesu uczenia s1ec1 neuronoweJ ( zlązi et a . l 2008) 

Zbiór Uczący Zbiór Walidacyjny Zbiór Testowy 

Metan 
Metan 

Metan 
Metan 

Metan 
Metan 

Wyszczególnienie odprowadzany 
ujmowany 

odprowadzany 
ujmowany 

odprowadzany 
ujmowany 

wentylacyjnie, 
przez 

wentylacyj nie, 
przez 

wentylacyj nie, 
przez 

m3/min 
odmetanowanie, 

m3/min 
odmetanowanie, 

m3/min 
odmetanowanie, 

m3/min m3/min m3/min 

Średnia 10,36 7,34 9,93 7,70 8,84 6,53 

Odchylenie std. 3,64 2,87 3,66 2,91 3,53 3,05 

Średn i błąd -0,07 0,06 0,33 -0,26 0,31 -0,05 

Odchylenie błędu 2,26 1,25 2,78 1,49 2,59 1,50 

Średni błąd 
1,75 0,98 2,20 1,17 1,92 1,15 

bezwzględny 

Współczynnik 
0,78 0,90 0,66 0,86 0,70 0,87 

korelacji 

Porównanie wyników pomiarów i obliczeń w metodzie analizy wydzielania metanu do wyrobisk 
górniczych zostało przedstawione na rysunku 4. 

25 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

przypadki 

a) 

25 

~ r-------------------------------------------~ 

~ 40 120 140 160 180 200 220 240 260 

~-- obliczenia! przypadki 

b) 

Rys. 4. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem sieci neuronowych: 
a) metan odprowadzany wentylacyjnie, b) metan ujmowany przez odmetanowanie (Szlązak et al. 2008) 
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PODSUMOW ANIE 

l. W dotychczasowych metodach wydzielanie metanu do powietrza kopalnianego podaje się jako 
funkcję warstw naruszonych eksploatacją w zależności od warunków geologicznych oraz przy
jętej metody eksploatacji. 

2. Z analizy metod, które służą do określania ilości metanu wydzielanego do wyrobisk górniczych 
wynika, że istnieje duża liczba czynników, które wpływają na kształtowanie się wydzielania me
tanu. Pełne poznanie wpływu różnych czynników, które mają istotne znaczenie na wydzielanie 
metanu w oparciu o dotychczas wykorzystywane metody sprawia d11że trudności. 

3. Modele empiryczne są skrytykowane za zbytnie upraszczanie i użycie niewielu zmiennych do 
obliczeń skomplikowanego problemu, jakimjest prognozowania wydzielania metanu. 

4. Modele symulacyjne są wykorzystywane dla określenia przepływu gazu w pokładzie węgla 
i w związku z tym są wykorzystywane do projektowania i analizy systemów odmetanowania 
wykonywanych przed eksploatacją. Modele te odzwierciedlają w dużym stopniu rzeczywistość, 
jednak charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania. 

5. Dostępne jest oprogramowania komercyjne, którego zastosowanie w warunkach kopalnianych 
jest ograniczone przez niemożność prowadzenia obliczeń w powiązaniu z wydzielaniem meta
nu z różnych źródeł: pokładu węgla, pokładów naruszonych eksploatacją i zrobów poeksploata
cyjnych. 

6. Zastosowanie techniki CFD nie dostarcza technicznych rozwiązań w dla określania emisji me
tanu, ale tylko pomaga w ich ocenie stanu zagrożenia metanowego. 

7. Krótkoterminowe modele trudno nazwać prognozowaniem wydzielania metanu, ale raczej ob
serwacjami związanymi z procesem eksploatacji i wydzielania metanu do wyrobiska górnicze
go. Celem takich obserwacji jest identyfikowanie potencjalnego zagrożenia ze strony wydzie
lania metanu do wyrobiska eksploatacyjnego z uwzględnieniem postępu ściany czy wydobycia 
ze ściany poprzez porównanie rzeczywistych i prognozowanych wartości. 

8. Programy komputerowe mogą być pomocne w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania sposobu 
zwalczania zagrożenia metanowego, sposobów kontroli zagrożenia metanowego. Dlatego też do 
rozwiązywania złożonych problemów konieczne jest stworzenie takiego systemu oceny zagro
żenia metanowego w warunkach prowadzonej eksploatacji, kiedy współwystępują inne zagro
żenia jak pożarowe czy tąpani owe. 

9. Przyszłe modele prognozowania metanu powinny być ogólniejsze i mniej bardziej empiryczne 
niż istniejące modele, ale ich złożoność nie powinna powodować trudności w bieżącym pro
gnozowaniu wydzielania metanu. 

10. Zaproponowano metodę prognozowania i oceny zagrożenia metanowego w oparciu o sieci neu
ronowe, która pozwala na określenie ilości wydzielanego metanu do wyrobisk i ujmowanego 
przez odmetanowanie. 
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Metan jako inicj ał wybuchu pyłu kopalnianego 
w wyrobiskach środowiska ścian 

Krzysztof Cybulski, Eugeniusz Krause, Grzegorz Juzek 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

STRESZCZENIE: Tragiczne zdarzenia w kopalniach węgla kamiennego na przestrzeni ostatnich lat 
zainspirowały niejako potrzebę przypomnienia praktykom górnictwa o wpływie obecności metanu 
na zagrożenie wybuchem pyłu węglowego . W artykule poruszono tematykę kształtowania się zagro
żenia wybuchem metanu oraz pyłu węglowego w rejonach eksploatacyjnych w warunkach wzrostu 
koncentracji wydobycia. Koncentracja wydobycia przyczyniła się do znaczącego wzrostu wydzie
lania metanu do środowiska eksploatowanych ścian przy jednocześnie zwiększonej intensywności 
nagromadzeń niebezpiecznego pyłu węglowego. Wprowadzenie do ścian wysokowydajnych kom
bajnów spowodowało, skrócenie cyklu urabiania, zwiększenie strumienia metanu uwalnianego z uro
bionego węgla w jednostce czasu jak i wzrost procentowych zawartości metanu w powietrzu w eks
ploatowanych ścianach. Doświadczenia ruchowe kopalń potwierdzają, że w warunkach ści an o wy
sokiej koncentracji wydobycia usytuowanych w pokładach o metanonośności powyżej 6 m3 CHJ 
!Mgcsw• ilość metanu wydzielającego się z urabianego węgla pokładu do wyrobiska ścianowego częs
to wymusza ograniczenie prędkości roboczej kombajnu dla utrzymania zawartości metanu w po
wietrzu przepływającym przez ścianę poniżej 2%. Badanie wpływu zawartośc i metanu na wybu
chowość mieszaniny metan + pył węglowy + powietrze, było i jest przedmiotem wieloletnich ba
dan prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnie Doświadczalna ,,Barbara". 

Artykuł sygnalizuje możliwość tworzenia się takich mieszanin, zwanych hybrydowymi w bez
pośrednim sąsiedztwie kombajnu podczas urabiania silnie metanowych pokładów . 

SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnia, ściana, koncentracja wydobycia, metan, pył węglowy, hybrydy 

l. WPROW ADZENIE 

Wzrost nasycenia metanem pokładów węgla z głębokością zalegania oraz rosnąca koncentracja wy
dobycia są czynnikami, które przyczyniły się w ostatnim dziesięcioleciu do wielokrotnego zwięk
szenia wydzielania metanu do wyrobisk i zrobów środowiska eksploatowanych ścian, co pośrednio 
przekłada się na ryzyko zapalenia i wybuchu metanu oraz pyłu węglowego . 

Stosowana profilaktyka metanowa ma za zadanie zapobiegać możliwości tworzenia się nagro
madzeń metanu w powietrzu kopalnianym powyżej wartości dopuszczalnych przepisami, co w kon
sekwencji ogranicza potencj alną możliwość inicjowania zapaleń metanu. W ścianach o wysokiej 
koncentracji wydobycia, eksploatujących pokłady o metanonośności powyżej 4,5 m3 CHJMgcsw• 
wentylacyjne sposoby zwalczania zagrożenia metanowego są najczęściej niewystarczające, co wy
musza potrzebę stosowania odmetanowania w ich otoczeniu. W warunkach wzrostu metanowości 
bezwzględnej śc ian, stosowane technologie odmetanowania obniżają poziom występującego zagro
żenia, jednakże często wymuszają potrzebę ograniczenia średniodobowego postępu ścian dla za
pewnienia warunków bezpiecznej eksploatacji . 
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Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na pogarszanie się warunków bezpieczeństwa jest 
obniżająca się zdolność wentylacyjna rejonów eksploatacyjnych w wyniku wydłużania dróg dopro
wadzenia i odprowadzenia powietrza ze ścian. Przyczyny takiego stanu należy upatrywać w ogra
niczonych nakładach inwestycyjnych na pogłębianie szybów oraz drążenie na głębszych poziomach 
wyrobisk kapitalnych, co w kopalniach o perspektywicznym horyzoncie ich funkcjonowania, nie 
rokuje optymistycznych przesłanek w zakresie utrzymania dotychczasowych zdolności wentylacyj
nych, a w następstwie tego również zdolności wydobywczych. 

Reasumując, schodzenie z eksploatacją na większa głębokość w kopalniach, średnio o 8 metrów 
na rok, spowodowało, że w okresie ostatnich 10 lat nastąpił zauważalny wzrost wszystkich zagrożeń 
naturalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zdolności wentylacyjnej rejonów eksploatacyjnych. 

W ocenie autorów, w kopalniach o kończących się zasobach operatywnych, inwestowanie w szkie
let kamienny tych kopalń przyczyniłoby się do trwałej ich nierentowności , tym samym projektowa
nie ścian w tych kopalniach musi uwzględniać ograniczenie ich zdolności wydobywczej do pozio
mu pozwalającego na bezpieczną ich eksploatację. 

Flanowana wielkość wydobycia ze ściany powinna wynikać z możliwości opartych o kryteria 
wentylacyjno-metanowe w warunkach przyjętego sposobu przewietrzania, a jedynie pośrednio po
winno być ustalane na podstawie parametrów ściany, jak: długość, wysokość i postęp ściany. Wy
żej wymienione parametry ściany rzutują wprost proporcjonalnie na dopływ metanu do środowiska 
ściany ze strefy obejmującej objętość odprężonego złoża. Podczas projektowania skoncentrowanej 
eksploatacji, należy więc odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki i parametry będą rzutowały na 
ilość oraz źródła wydzielającego się metanu do środowiska ściany i jaki będą miały wpływ na po
ziom bezpieczeństwa w tych rejonach. 

Nadmienić należy, że procentowy udział metanu wydzielającego się z różnych źródeł w całko
witej metanowości bezwzględnej środowiska ściany , w warunkach stosowanych układów przewie
trzania, ma znaczący wpływ na poziom kształtowania się zagrożenia metanowego. 

W artykule omówiono czynniki kształtujące zagrożenie wybuchowe w środowisku ścian o wy
sokiej koncentracji wydobycia. 

2. CZYNNIKI DECYDUJACE O SILE I ZASIĘGU WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO 

Rosnąca metanonośność pokładów eksploatowanych z głębokością zalegania oraz zwiększenie pręd
kości roboczej wysokowydajnych kombajnów ścianowych są czynnikami, które w zasadniczy spo
sób wpłynęły na wzrost zawartości metanujak i niebezpiecznego pyłu węglowego w wyrobisku ścia
nowym oraz w wyrobiskach odprowadzających powietrze z rejonu ściany. Intensywność wydziela
nia metanu i tworzenia niebezpiecznego pyłu węglowego w ścianie wzrasta w trakcie urabiania 
kombajnem, rzutując bezpośrednio na ryzyko zapalenia i wybuchu metanu oraz pyłu węglowego. 

Wspomnieć należy, że wg W.B. Cybulskiego [l] o sile i zasięgu wybuchu pyłu węglowego de
cydują tzw. czynniki wybuchu, a mianowicie: 
- jakość pyłu węglowego pod względem chemicznym i fizycznym (rodzaj węgla, zawartość czę-

ści niepalnych, zawartość wilgoci, stopień rozdrobnienia); 
- ilość pyłu węglowego zalegająca wyrobiska górnicze; 
- charakterystyka obłoku pierwotnego; 
- inicjał wybuchu; 
- obecność metanu w powietrzu; 
- zasięg zapylenia wyrobisk pyłem węglowym. 

Dużą wagę spośród ww. czynników przypisuje się obecności metanu w wyrobisku, który w zna
czącym stopniu zwiększa ryzyko wybuchu pyłu węglowego. 
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Taki stan rzeczy wynika z: 
możliwości zapłonu metanu powodującego wzniesienie w obłok pierwotny pyłu węglowego oraz 
jego wybuch; 
zwiększonej łatwości zapłonu mieszaniny pyłu węglowego+ metanu o zawartościach w grani
cach dopuszczalnych przepisami. 
Tak więc metan i związane z nim zagrożenie wybuchowe jest nadal najgroźniejszym zjawiskiem 

towarzyszącym wydobyciu węgla kamiennego. Pomimo, że nastąpił dalszy znaczny postęp w rozpo
znawaniu i zwalczaniu tego zagrożenia obserwuje się jego narastanie w wielu obszarach górniczych 
kopalń . 

Prowadzenie eksploatacji w warunkach wysokiego wydzielania metanu do wyrobisk wymaga 
szczególnej ostrożności oraz spełnienia rygorów zabezpieczenia przeciw wybuchom metanu i pyłu 
węglowego. 

Dla oceny wybuchowości pyłów węgli kamiennych, koniecznościąjest stwierdzenie zawartości 
części lotnych. Pył węglowy pochodzący z pokładów o zawartości poniżej 12% części lotnych w prze
liczeniu na czystą substancję węglową, jest niezdolny do przenoszenia wybuchu, a w tym przypad
ku pokłady węgla, w świetle obowiązujących przepisów, uznaje się za niezagrożone wybuchem pyłu 
węglowego. Powyżej zawartości 12% części lotnych w węglu wybuchowość pyłu węglowego gwał
townie rośnie, przy czym przy zawartości około 25% części lotnych, nie ulegajuż dalszemu wzrostowi. 

Graficzną interpretację kształtowania się wybuchowości pyłów węgli kamiennych w zależnośc i 

od zawartości części lotnych oraz części niepalnych w pyle kopalnianym przy inicjale wybuchu me
tanu, według W.B. Cybulskiego przedstawia rysunek l. 
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Rys. l. Kształtowanie się wybuchowości pyłów węgli kamiennych (pył drobny, inicjał 50 m3 CH4) 

Figure l. Forming ofthe explosiveness ofhard coal dusts (fine dust, 50m3 CH4 initiator) 

Wybuchowość pyłu węglowego zależna jest od zawartości części niepalnych w mieszaninie py
łu węglowego z pyłem kamiennym lub od zawartości wilgoci wolnej i higroskopijnej w pyle. W cza
sie urabiania pokładu z przerostami skały płonnej w ścianach pewną część pyłu kopalnianego sta
nowi pył kamienny. Obecność pyłu kamiennego w mieszaninie pyłu kopalnianego obniża jego wy
buchowość, jednakże na ogół jest niewystarczająca do pozbawienia pyłu kopalnianego możliwości 
przenoszenia wybuchu. Z powyższego wynika, że mniejsze jest zagrożenie wybuchem pyłu węglo
wego przy prowadzeniu robót górniczych w pokładach charakteryzujących się wysokim procento
wym udziałem zanieczyszczenia i zapopielenia pokładu węgla. 
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W świetle aktualnie obowiązujących przepisów za bezpieczne w polach metanowych, przyjęto 
wartości 80% części niepalnych, natomiast w polach niemetanowych wartości 70% części niepal
nych w pyle kopalnianym. Pyl kopalniany może zostać pozbawiony lotności, tym samym przeno
szenia wybuchu poprzez zawartość wilgoci wolnej i higroskopijnej w pyle. 

Wprowadzenie kombajnów ścianowych o dużych wydajnościach przyczyniło się do tego, że pod
czas urabiania zwiększył się procentowy udział drobnych frakcji w całkowitej objętości urobku ze 
ściany. 

Jakość pyłu pod względem fizycznym tzn. stopień rozdrobnienia pyłu wpływa na jego wybucho
wość. Ze zwiększeniem się stopnia rozdrobnienia pyłu węglowego wzrasta jego powierzchnia wła
ściwa, a tym samym szybkość odgazowania części lotnych w przypadku ogrzewania cząstek pyłu 
węglowego . Maleje tym samym ilość energii cieplnej potrzebnej do zapoczątkowania zjawiska pło
mienia w obłoku pyłu tzn. wzrasta zapalność pyłu węglowego. 

Kolejnym czynnikiem decydującym o sile wybuchu jest ilość pyłu węglowego zalegającego w wy
robiskach oraz zawartość części niepalnych w mieszaninie pyłu kopalnianego. W wyrobiskach eks
ploatacyjnych pył węglowy i pył kamienny pochodzą z węgla podczas urabiania kombajnem pokła
du, natomiast w chodnikach przyścianowych z wynoszenia pyłów z powietrzem ze ściany oraz do
datkowo pył kamienny z opylania stref zabezpieczających przed przenoszeniem wybuchu. 

Charakterystyka obłoku pierwotnego decyduje o rozwoju wybuchu pyłu węglowego . Na obłok 
pierwotny składają się: stężenie pyłu (tj. liczba gramów w jednostce objętości) , temperatura zapło
nu obłoku pierwotnego wynosząca dla polskich węgli 500-600°C oraz energia wybuchu obłoku 
pierwotnego. W warunkach dużej objętości obłoku pierwotnego, energia podmuchu wytworzona 
przez spalanie tego obłoku może wznieść obłok wtórny o dostatecznej objętości dla zapewnienia 
dalszego rozwoju wybuchu pyłu węglowego. Wzniesienie w powietrze następnych obłoków wtór
nych i przenoszenie wybuchu możliwe jest do czasu, gdy kolejne obłoki będą miały środowisko 
zapalne. 

Obecność metanu w wyrobisku jest czynnikiem, który podnosi stopień wybuchowości pyłu wę
glowego, ponieważ tworzy się układ trójskładnikowy : pył węglowy, metan i powietrze. Zapłon uk
ładu jest bardzo skomplikowany ze względu na obecność dwóch faz gazowej i stałej . W artykule 
omówiony zostanie wpływ obecności metanu w powietrzu na wybuchowość pyłu węglowego. 

3. WPŁ YW OBECNOŚCI METANU W POWIETRZU 
NA ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO 

Zwiększona łatwość zapłonu mieszaniny pył węglowy+ metan (mieszaniny hybrydowej) występu
je, pomimo że zawartość metanu w powietrzu kształtuje się poniżej dolnej granicy wybuchowości. 
Możliwość tworzenia się mieszanin hybrydowych w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia 
nie jest w pełni rozpoznana, jednakże podczas urabiania kombajnem następuje wzrost intensywno
ści zapylenia niebezpiecznym pyłem węglowym oraz znaczący przyrost zawartości metanu w po
wietrzu w wyniku uwalniania się metanu z pokładu eksploatowanego, głównie podczas urabiania 
kombajnem. 

Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wybuchowości mieszanin hy
brydowych w Laboratorium Wybuchowości Pyłów w Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara" GIG stwier
dzono, że obecność metanu w powietrzu, powoduje obniżenie dolnej granicy wybuchowości pyłu 
węglowego. 

Wyniki przeprowadzonych badań wybuchowości mieszanin pyłu węglowego z metanem w ko
morze ciśnieniowej sferycznej potwierdziły, że: 
- obecność metanu w powietrzu powoduje obniżenie dolnej granicy wybuchowości pyłów; 
- przy zawartości metanu w powietrzu 1,6%, obniża się dolna granica wybuchowości pyłu węglo-

wego z 45 g/m3 do lO g/m3
; 
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- przy zawartości metanu 1,6%, minimalna energia zapłonu pyłu węglowego zmniejsza się w prze
dziale 40-60%; 

- wskaźnik wybuchowości pyłu węglowego wzrasta ze wzrostem zawartości metanu w powietrzu. 
Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wybuchowości mieszaniny pyłu węglowego 

z metanem potwierdzają, że wybuch pyłu węglowego może wystąpić w warunkach koncentracji py
łu poniżej dolnej granicy wybuchowości oraz obecności metanu o zawartościach dopuszczalnych 
przepisami, tj. poniżej 2%. 

Procentowa zawartość metanu w powietrzu w ścianie, w zasadniczym stopniu zależy od inten
sywności urabiania węgla, jego metanonośności oraz wydatku powietrza przepływającego przez 
ścianę. W wyniku rosnącej w kopalniach węgla kamiennego koncentracji wydobycia nastąpił rze
czywisty wzrost wydzielania metanu zarówno do ścian, jak i wyrobisk rejonów eksploatacyjnych. 
Zwiększenie wydatków powietrza doprowadzanego do silnie metanowych ścian wpłynęło na zwięk
szenie prędkości powietrza w tych wyrobiskach wydłużając zasięg strefy osiadania niebezpieczne
go pyłu węglowego w wyrobiskach na drodze odprowadzenia powietrza ze ściany. 

Można więc przyjąć, że w warunkach rosnącej koncentracji wydobycia zwiększa się zawartość 
metanu w powietrzu w wyrobiskach rejonów eksploatacyjnych co podnosi stopień wybuchowości 
układu trójskładnikowego: pył węglowy + metan + powietrze. Wyniki przeprowadzonych badań 
w Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara" potwierdzają, że : 

- poniżej stechiometrycznej mieszaniny wybuchowej metanu, obecność pyłu węglowego może ułat
wić zapłon mieszaniny metan + pył węglowy + powietrze niż samej mieszaniny metan + po
wietrze; 

- w mieszaninach wybuchowych powietrza z metanem i pyłem węglowym do obniżenia zapalno
ści wystarczają tym niższe stężenia pyłu węglowego, im mniej rozporządzalnego tlenu pozosta
je po reakcji spalenia metanu; 

- zawartość metanu może utrudniać zapłon mieszanin wybuchowych w pobliżu górnej granicy 
wybuchowości pyłu węglowego; 

- stopień rozdrobnienia pyłu węglowego odgrywa znaczącą rolę w aktywności wybuchowości 
układu metan+ pył węglowy. 
W kopalniach węgla kamiennego, zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym po

chodzących z procesu urabiania kombajnem jest niewystarczająca do uniemożliwienia przenosze
nia wybuchu w wyrobiskach. W świetle powyższego, w warunkach nie stosowania opylania pyłem 
kamiennym lub nie zmywania pyłu w wyrobiskach, zapylenie pyłem kamiennym wyrobiskjest więk
sze od dolnej granicy wybuchowości pyłu węglowego. 

Mieszaniny metan + pył węglowy + powietrze mają odrębne graniczne wartości wybuchowo
ści. Poniżej dolnej granicy wybuchowości metanu obecność pyłu węglowego może ułatwić zapłon 
mieszaniny. W pobliżu górnej granicy wybuchowości pyłu węglowego metan może utrudnić zapłon 
mieszaniny. 

Zawartość metanu w powietrzu wyrobisk rejonów eksploatacyjnych jest związana z występują
cymi warunkami wentylacyjno-metanowymi, które zależą od ilości wydzielającego się metanu oraz 
wydatku powietrza przepływającego przez rejon ściany. Na kształtowanie się lokalnych koncentra
cji metanu w wyrobiskach środowiska ścian ma wpływ przyjęty układ przewietrzania ściany. Czę
sto dobór układu przewietrzania ściany, przyjmowany jest na podstawie przewidywanego poziomu 
zagrożenia pożarem endogenicznym, wymagającym zminimalizowania migracji powietrza przez 
zroby eksploatowanej ściany . Takim układemjest sposób przewietrzania ściany na "U" po cal iźnie 

węglowej. 

W warunkach rosnącej metanowości bezwzględnej ścian o wysokiej koncentracj i wydobycia, 
układ przewietrzania ścian na "U" (po caliźnie węglowej) niekorzystnie kształtuje poziom zagroże
nia wybuchem metanu oraz pyłu węglowego. Ponadto na poziom zagrożenia metanowego wpływa 
intensywność wydzielania metanu do ściany w trakcie urabiania kombajnem pokładu eksploatowa-
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nego. W dalszej części artykułu odniesiono się do kształtowania się zagrożenia metanowego oraz 
sposobu prognozowania wydzielania metanu do ściany podczas urabiania. 

4 . KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA MET ANO WE GO 
W ŚCIANACH PRZY URABIANIU KOMBAJNEM 

Rosnąca z głębokością metanonośność eksploatowanych pokładów oraz zwiększanie prędkości ro
boczej wysokowydajnych kombajnów ścianowych są czynnikami, które wpływają na wielkość do
pływu metanu do ściany oraz intensywność zapylenia wyrobisk wentylacyjnie związanych z rejo
nem eksploatacyjnym. 

Potencjalna możliwość tworzenia się mieszanin hybrydowych wzrasta w ścianach o wysokiej 
koncentracji wydobycia, gdzie podczas urabiania kombajnem intensywnie uwalnia się metan oraz 
rośnie zapylenie. W świetle powyższego, ilość wydzielającego się metanu z urabianego węgla pod
czas cyklu urabiania kombajnem stanowi znaczącą część w całkowitym wydzielaniu metanu do 
środowiska ściany. W artykule przeprowadzona zostanie analiza wydzielającego się metanu pod
czas urabiania do wyrobiska ścianowego, przy uwzględnieniu metanonośności pierwotnej pokładu 
eksploatowanego. 

W oparciu o metodykę badawczą opracowana w GIG, w latach 2003-2006, przeprowadzono 
badania w ścianach o zróżnicowanej metanonośności pokładów eksploatowanych. Wyniki przepro
wadzonych badań, które pozwoliły na oszacowanie zależności funkcyjnej stopnia odgazowania po
kładu eksploatowanego w ociosie ściany (na głębokość zabioru, D· 0,8 m) w zależności od jego me
tanonośności pierwotnej M0 , przedstawiono w publikacjach [4] i [5]. 

Wyniki przeprowadzonych badań w ścianach o zróżnicowanej metanonośności pozwoliły na 
opracowanie zależności funkcyjnej stopnia odgazowania węgla urabianego kombajnem w zależno
ści do jego metanonośności pierwotnej Mo, wg wzoru: 

T]5 = 8,354 · M0°'67 (l) 

Na rysunku 2 przedstawiono graficznie interpretację przebiegu wykładniczego zależności wzo
ru (l) oraz porównawczo l i nią przerywaną naniesiono zależność funkcyjną stopnia odgazowania 
pokładu eksploatowanego w zależności od jego metanonośności pierwotnej Mo opisanej wzorem: 

T] = 18,355 · M0
5404 (2) 

Zależność przestawiona wzorem (2) została opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa Ko
palni Doświadczalnej "Barbara" w latach siedemdziesiątych i stanowi aktualnie podstawę do obli
czania całkowitej i lości metanu wydzielającego się z pokładu eksploatowanego do środowiska ścia
ny. Przedstawione graficznie na rysunku 2 zależności funkcyjne opisane wzorami (l) i (2) wskazu
ją, że stopień odgazowania pokładu eksploatowanego do środowiska ściany jest znacznie wyższy, 
niż stopień odgazowania pokładu eksploatowanego w wyniku urabiania kombajnem. 

Dla metanonośności pierwotnej M0 = 8 m3 CH41Mgcsw stopień odgazowania pokładu eksploato
wanego do środowiska ściany wynosi 56,47%, natomiast stopień odgazowania węgla urabianego 
kombajnem 33,65%. 

Uwzględniając powyższe, wartość prognozowanej metanowości bezwzględnej ściany podczas 
cyklu urabiania oblicza się wzorem: 

V - L, m" Y z Mo T], 
CH 4 - lOOt (3) 

gdzie: L,- długość ściany, m; me- wysokość eksploatowanej ściany, m; y-gęstość węgla, Mg/m3
; 

z- głębokość zabioru kombajnem, m; M0 - metanonośność pokładu eksploatowanego, m3 C~&sw; 
lls - stopień odgazowania pokładu eksploatowanego do ściany po urobieniu kombajnem, %; t- czas 
cyklu urabiania, min; VcH

4
- strumień objętości wydzielonego metanu, m3 CHJmin. 
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Rys. 2. Stopień odgazowania pokładu eksploatowanego podczas 
urabiania kombajnem w zależności od jego metanonośności 

20 

Figure 2. Degree o f gas drainage from a working seam during mining 
with the cutter-loader in dependence o f methane bearing capacity of the seam 

Stopień odgazowania 11 pokładu eksploatowanego uwzględnia całkowitą procentową ilość me
tanu wydzielającego się do środowiska ściany z tego pokładu, tym samym zależność opisana wzo
rem (2) nie może być składową wzoru (3), jak miało to wcześniej miejsce, do obliczania strumienia 
metanu wydzielającego się bezpośrednio do ściany w czasie cyklu urabiania kombajnem. 

Do obliczenia prognozowanej ilości metanu wydzielającego się podczas trwania cyklu urabia
nia we wzorze (3) uwzględniono wartość Y] 5, a nie wartość Y] . 

Poniżej przedstawiono obliczenia strumieni metanu wydzielającego się do ściany podczas cyk
lu urabiania przy założeniu trzech wartości metanonośności pokładu eksploatowanego: 2,5 m3 CHJ 
/Mgcsw; 5 m3 CH4/Mgcsw i 10m3 CH4/Mgcsw oraz dwóch czasów trwania cyklu urabiania , tj, t 1 = 
= 100 min i t2 = 140 min. 

Wyrobisko ścianowe charakteryzuje się następującymi parametrami: 
długość ściany , Ls =250m, 
wysokość ściany, me= 2,8 m, 
zabiór, z= 0 ,8 m. 
W tablicy l zestawiono wyniki obliczeń prognozowanej ilości metanu wydzielającego się do ścia

ny podczas cyklu urabiania. 

a tca T b!" l P rognozowana t osc metanu WY' zte aJ~cego stę o sctat:!2'..QO czas c::2'! u ura tama "l " d . l . . d ' . d ki b 

Prognozowana metanowość bezwzględna ściany podczas urabiania 

Parametr 
Czas trwania cyklu urabiania kombajnem 

t1 = 100 min t2 = 140 min 

Metanonośność pierwotna pokładu eksploatowanego M"' 
2,5 5,0 10,0 2,5 5,0 10,0 

m3 CH4/Mgcsw 

Stopień odgazowania pokładu eksploatowanego T) ,, 
15,49 24,56 39,07 15,49 24,56 39,07 

%(wzór l) 

Strumień objętości metanu wydzielającego się 
2,83 8,96 28.52 2,01 6,39 20,32 

przy urabianiu V cf!4, m3 CH4/min (wzór 3) 
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W oparciu o wzór (l) dla założonych trzech wartości metanonośności pierwotnej pokładu eks
ploatowanego obliczono odpowiednio procentowe wartości stopnia odgazowania, a po podstawie
niu do wzoru (3), strumienie objętości metanu wydzielającego się do ściany z pokładu eksploato
wanego podczas urabiania kombajnem. 

Prognozowane ilości metanu wydzielającego się do ściany podczas cyklu urabiania zestawione 
w ostatnim wierszu tablicy l pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
- rosnąca czterokrotnie metanonośność pokładu eksploatowanego, z 2,5 m3 CHJMgcsw do 10m3 

CHJMgcsw, powoduje zwiększenie wydzielania metanu podczas urabiania kombajnem aż dzie
sięciokrotnie; 

- zwiększenie prędkości roboczej kombajnu ścianowego o 29% w wyniku skrócenia czasu trwa
nia cyklu urabiania ze 140 min do 100 min powoduje relatywny do czasu trwania cyklu wzrost 
wydzielania metanu do ściany w jednostce czasu; 

- wzrost metanonośności pokładu eksploatowanego, jak i zwiększenie prędkości roboczej urabia
nia kombajnem w zasadniczym stopniu wpływają na kształtowanie się zagrożenia metanowego 
oraz wybuchowego w wyrobisku ścianowym. 
Reasumując stwierdzić należy, że przy intensywnym urabianiu kombajnem silnie metanowego 

pokładu w bezpośrednim jego sąsiedztwie może dojść do lokalnych nagromadzeń metanu powyżej 
2% oraz pyłu węglowego, tworząc w prądzie powietrza mieszaninę hybrydową (metan + pył węglo
wy) . Skracanie czasu cyklu urabiania kombajnem w ścianach wpływa na wzrost procentowej za
wartości metanu w powietrzu w otoczeniu kombajnu oraz wzrost zagrożenia metanowego i wybu
chowego. 

PODSUMOW ANIE 

l. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że rosnąca koncentracja wydobycia ze ścian usy
tuowanych w silnie metanowych pokładach przyczynia się do wzrostu ilości metanu wydziela
jącego się podczas urabiania kombajnem, stwarzając możliwość powstawania podwyższonych 
zawartości metanu w powietrzu oraz nagromadzeń niebezpiecznego pyłu węglowego. 

2. Badania wybuchowości i zapalności mieszanin hybrydowych, przeprowadzone w Głównym In
stytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara", potwierdziły: wzrost wybuchowości tych 
mieszanin poprzez znaczące obniżenie dolnej granicy wybuchowości pyłu dla przenoszenia wy
buchów, kilkakrotny wzrost amplitudy fali ciśnienia oraz obniżenie wartości energii zapłonu tych 
mieszanin. 

3. Zwiększenie intensywności tworzenia i osiadania niebezpiecznego pyłu węglowego przy ura
bianiu wysokowydajnymi kombajnami w warunkach dużych wydatków, tym samym i prędko
ści powietrza, spowodowało wydłużenie stref z niebezpiecznym pyłem węglowym na drogach 
odprowadzenia powietrza ze ścian. 

4. Potencjalna możliwość powstania w wyrobisku ścianowym o wysokiej koncentracji wydobycia 
mieszaniny hybrydowej, głównie podczas urabiania kombajnem powinna przyczyniać się do 
bezwarunkowego przestrzegania rygorów profilaktyki metanowej oraz zabezpieczeń przed wy
buchem pyłu węglowego. 
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The Methane as Initiator o f Mine Dust Explosion 
in Workings of Longwalls Environment 

The tragically events in hard coal mines on the spun of last years inspired to some extend the need 
of reminding the practical of mining an impact of methane presence on the coal dust explosion ha
zard. In the paper, the subject was touched of forming methane and dust explosion hazard in long
wall mining in conditions of increasing concentration of coal faces. The concentration of coal faces 
contributed to significant increase of methane emission to the environment of mined longwalls with 
simultaneously increased intensity of accumulations of dangerous coal d ust. Introduction of high
efficiency cutter-loaders to the longwalls caused shortening cycle of mining, increase of the stream 
of methane released from the mined coal in time unit, as well as the increase of proportional meth
ane contents in the air of mined longwalls. An experience of underground mining confirms that in 
conditions of longwalls with high concentration of coal faces situated in seams of methane bearing 
capacity above 6 m3 CH4/Mgcsw• the quantity of methane emitted from mined coal seam to long
wall working frequently forces the limitation of the cutter-loader working rate to keep the eontent 
level of methane in the air flowing through the longwall below 2%. The investigation of methane 
eontent impact on explosiveness of methane + coal dust + air mixture was and still is the subject of 
researches conducted for many years by Experimental "Barbara" Mine of Central Mining Institute. 

The paper signals the possibility of creating such mixtures, called hybrid, in direct neighbour
hood of cutter-loaders during mining heavily methanated seams. 
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Odmetanowanie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Jerzy Markiewicz, Artur Badylak 
Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. 

STRESZCZENIE: Złoże węgla kamiennego eksploatowane na obszarze Jastrzębskiej Spółki Wę
glowej S.A. jest silnie metanonośne, dlatego też we wszystkich zakładach górniczych wchodzących 
w skład spółki stosowane jest odmetanowanie górotworu. W referacie przedstawiono metanowość 
zakładów JSW S.A. od początku ich istnienia po dzień dzisiejszy. Omówiono metody oraz systemy 
odmetanowania stosowane w kopalniach JSW S.A. Przeanalizowano zmiany w strukturze ujęc ia 

metanu w latach 1967-2007. Wykonano analizę efektywności odmetanowania kopalń i wyrobisk 
eksploatacyjnych w odniesieniu do ich rzeczywistej metanowości bezwzględnej oraz stosowanych 
systemów odmetanowania na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

SŁOWA KLUCZOWE: Metanowość, odmetanowanie górotworu, efektywność odmetanowania ko
palń, efektywność odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych 

l . WPROW ADZENIE 

Złoże węgla kamiennego eksploatowane na obszarze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest silnie 
metanonośne, dlatego też zakłady górnicze wchodzące w skład spółki należą do kopalń o najwięk
szym zagrożeniu metanowym w Polsce. Metanowość kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ro
ku 2007 wyniosła 617,8 m3/min, z czego odmetanowaniem ujęto 235,6 m3/min. Kopalnią o naj
wyższej metanowości bezwzględnej jest kopalnia "Pniówek" 256,6 m3/min, a o najniższej "Jas
Mos" 47,7 m3/min. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej w poszczególnych kopalniach 
JSW S.A. od momentu ich powstania przedstawiono na rysunku l. 

2. METODY OD MET ANOW ANIA 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania zagrożenia metanowego jest prowadzenie od
metanowania górotworu. Metody odmetanowania można podzielić ze względu na miejsce i czas pro
wadzenia drenażu, wyróżniając: 
- odmetanowanie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych; 
- odmetanowanie wyrobisk eksploatacyjnych: 

- odmetanowanie wyprzedzające w górotworze nieodprężonym , 

- odmetanowanie bieżące w górotworze odprężanym podczas eksploatacji; 
- odmetanowanie poeksploatacyjne zamkniętych zrobów i zaizolowanych wyrobisk. 

Ze względu na bardzo duże zagrożenie metanowe w kopalniach JSW S.A. odmetanowanie pro
wadzone jest od początku istnienia każdej z tych kopalń . 
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Metanowość całkow ita kopalń JSW S.A. 

-.- Jas~Mos -. sorynla -+- Zoriówka ...-Pniówek -Krupiński 

Rys. l. Metanowość całkowita kopalń JSW S.A. 
Figure l. Methane eontent in the JSW S.A. rnines 

"" ~ Rok 

W roku 2007 ogółem w zakładach JSW S.A. ujęto systemem odmetanowania 123 808 700m3 

metanu. Na rysunku 2 pokazano strukturę ujęcia metanu w odniesieniu do miejsca prowadzenia dre
nażu. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 63% z tego ujęto bieżącym odmetanowaniem z wyrobisk eks
ploatacyjnych. W tym celu odwiercono ponad 2200 sztuk otworów drenażowych o łącznej długo
ści prawie 175 km. Drugim, co do wielkości ujęcia metanu były zroby poeksploatacyjne, z których 
ujęto 34% całości ujęcia. Z wyrobisk korytarzowych w roku 2007 ujęto tylko 3% z całości. Warun
ki geologiczne występowania metanu w złożu węglowym oraz słaba desorpcja polskich węgli po
wodują, że uwolnienie gazu bez naruszenia struktury górotworu robotami górniczymi jest niewiel
kie. Stąd ilość uwalnianego metanu jest ściśle związana z zakresem prowadzonych robót górni
czych tak udostępniających jak właściwej eksploatacji pokładów węgla. 

W początkach istnienia kopalń należących obecnie do JSW S.A. struktura ujęcia była jednak 
całkowicie odmienna od dzisi~jszej (rys. 3). Ponad 90% ujęcia pochodziło z wyrobisk korytarzo
wych. Spowodowane było to prowadzeniem dużej ilości robót udostępniających w niewielkiej od
ległości od nadkładu, który w tym rejonie stanowią słabo przepuszczalne osady miocenu. Bardzo 
duża ilość metanu wolnego znajdowała się w strefie podnadkładowej, w której występowały osady 
stanowiące druzgot skał karbońskich (brekcja tektoniczna, piaskowce) o zmiennej miąższości . Utwo
ry te charakteryzowały się dużą porowatością i własnościami kolektorskimi. W latach siedemdzie
siątych metan z tych utworów uwalniany był na skutek odprężenia górotworu podczas eksploatacji. 
Sprzyjały temu liczne zaburzenia tektoniczne stanowiące drogi migracji metanu. Wówczas też za
częła się zmieniać struktura ujęcia metanu. 

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ujęcie odmetanowaniem z poszczególnych 
miejsc było na podobnym poziomie. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zarysował się trend, w któ
rym wzrasta ujęcie z wyrobisk eksploatacyjnych a spada z wyrobisk korytarzowych, ujęcie ze zro
bów poeksploatacyjnych utrzymuje się na podobnym poziomie. W przyszłości nie przewiduje się 
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zmian w strukturze ujęcia metanu w istniejących kopalniach. W skali spółki może jednak dojść do 
zmian z uwagi na planowane rozpoczęcie eksploatacji złóż "Bzie-Dębina l-Zachód" oraz ,,Pawło
wice 1". 

3% 

l D wyrobiska korytarzowe • wyrobiska eksploatacyjne llll zroby poeksploatacyjne l 

Rys. 2. Struktura ujęcia metanu w roku 2007 
Figure 2. The structure o f the methane captivation in 2007 

% 

1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 

rok 
1--- wyrobiska korytarzowe -+-wyrobiska eksploatacyjne ...._zroby poeksploatacyjne 

Rys 3. Struktura ujęcia metanu w latach 1967-2007 
Figure 3. The structure o f the methane captivation from 1967 to 2007 
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W tabeli l pokazano metanowości oraz uj ęcia metanu w roku 2007 we wszystkich kopalniach 
JSW S.A. w odniesieniu do miejsca prowadzenia drenażu wraz z uzyskaną efektywnością odmeta
nowania. Ważnym aspektem stosowania odmetanowania jest zagadnienie gospodarczego wykorzy
stania metanu. Metan jako nośnik energii spalany w agregatach prądotwórczych czy kotłach w elek
trociepłowniach poprawia wskaźniki ekonomiczne stosowania odmetanowania. 

Tabela l. Metanowość i odmetanowanie w kopalniach JSW S.A. w roku 2007 
Table l Methane eontent and demethanation in the JSW S A mines in 2007 

Metanowość kopah1 .. Ujęcie metanu w odniesieniu 

ł)l do miejsca prowadzenia 

Bezwzględna ~ drenażu 
O) 

·;:; 
"' Względna ..0 t:! "' o .. Całkowita 

"O ~ " Wentylacyjna Odmetanowania "' i':' "' ·c; 
~ 

·;:; 
c::; o '"' o. 

..,. 
o 
:.:: 

.o< ..,. ..,. ..,. ..,. 
" .g " ~~ " ~ ~ e " " ] ·s ·s Ob ·s ·s ~E E ::r: :;E 
~a " i2 " i2 " 

u 
" i2 i2 

E E E ~s E 

Jas-Mos 25,5 13,4 22,2 11 ,6 47,7 25,0 12,9 1,94 1,7 5,2 

Zofiówka 86,6 45,5 42,8 22,6 129,4 68,1 30,2 2,25 1,3 32,4 

Pniówek 156,6 82,3 100,0 52,5 256,6 134,8 36,1 3,74 1,8 68,0 

Borynia 52,6 27,6 12,1 6,4 64,7 34,0 !7,9 1,90 0,0 12,1 

Krupiliski 60,9 32,0 58,5 30,7 119,4 62,7 31,6 1,99 2,2 24,9 

Razem 382,2 200,8 235,6 123,8 6!7,8 324,6 24, 1 11,8 7,0 142,6 

3. SPOSOB Y OD MET ANO W ANIA WYROBISK EKSPLOAT ACYJNYCH 
STOSOWANE W KOP ALNIACH JSW S.A. 

"' E 
~ 

" ·s 
i2 

15,3 

9,1 

30,2 

0,0 

31,4 

86,0 

E 
"' N 

"' ... 

" ·s 
i2 

22,2 

42,8 

100,0 

12,1 

58,5 

235,6 

" •u ·-
-~ ~ 
" ~ ~ o 
"'" ~~ 
~ E 
UJ-o 

o 

e" 

46,6 

33,1 

39,0 
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38,1 

Sposób odmetanowania jest ściśle uzależniony od systemu przewietrzania zastosowanego dla da
nego wyrobiska eksploatacyjnego. W kopalniach JSW S.A. powszechnie stosuje się systemy prze
wietrzania na "U" oraz na "Y", rzadziej z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym. Odmetanowa
nie realizuje się poprzez otwory drenażowe, których parametry i umiejscowienie uzależnione są 
właśnie od systemu przewietrzania oraz od lokalnych warunków górniczo-geologicznych. Na ry
sunkach 4, 5 i 6 pokazano typowe sposoby odmetanowania w zależności od systemu wentylacyj
nego. 

Rysunek 4 obrazuje rozmieszczenie otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przed 
frontem ściany przy systemie przewietrzania na "U". Utrzymywanie odpowiedniej ilości otworów 
drenażowych z uwagi na postęp ściany oraz zabudowane w chodniku wentylacyjnym urządzenia 
technologiczne stanowi duże wyzwanie organizacyjne. Na stosunkowo krótkim odcinku chodnika 
nadścianowego należy prowadzić roboty wiertnicze z intensywnością zapewniającą stałe utrzymy
wanie wymaganej liczby otworów drenażowych. 

Na rysunku 5 pokazano umiejscowienie otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przy 
systemie przewietrzania na "Y". Przy systemie tym otwory drenażowe wierci się przed i za fron
tem ściany w zależności od wysokości metanowości bezwzgl ędnej. Efektywność odmetanowania 
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w tym przypadku z reguły jest wyższa od efektywności uzyskiwanej przy systemie przewietrzania 
na "U". Decydujący wpływ na wysokość ujęcia, a tym samym efektywność odmetanowania ma w 
tym przypadku duża ilość otworów drenażowych, jaka jest równocześnie pod depresją (przed i za 
frontem ściany). 

l 
;l 
/ 

l 

Rys. 4. System przewietrzania na "U" 
Figure 4. The system o f ventilation on "U" 

l 

Rys. 5. Schemat przewietrzania na "Y" 
Figure 5. The system o f ventilation on "Y" 

l 

Najwyższą efektywność odmetanowania uzyskuje się przy systemie przewietrzania z podwój
nym chodnikiem wentylacyjnym (rys. 6). Tak jak w poprzednim przypadku ilość otworów drena
żowych będąca jednocześnie pod depresj ąjest bardzo duża. Przy klasycznym systemie przewie
trzania na "Y" otwory wiercone z chodnika wentylacyjnego za frontem śc iany często z biegiem 
czasu tracą szczelność. Spowodowane jest to degradacją chodnika wentylacyj nego oraz tym, żeru
ry obsadowe osadzane są w bezpośredniej bliskości zrobów ścianowych . W przypadku podwójne
go chodnika wentylacyjnego filar pozostawiany pomiędzy chodnikami pozwala na uzyskanie trwa
łej szczelności otworów drenażowych, a co za tym idzie uzyskanie mieszaniny gazowej o wyż
szym stężeniu metanu. 
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Rys. 6. System przewietrzania z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym 
Figure 6. The system o f the ventilation with double ventilation roadway 

4. ILOŚĆ WYROBISKEKSPLOATACYJNYCHW JSW S.A. W LATACH 1997-2007 
PROWADZONYCH OGÓLEM ORAZ Z OD METANOWANIEM 

16 ···------··-···--.. · -- --- ------ .... - .... - .... - .... - - - ----- -- ·- ·-···-- --- . ....... .......... ... - ............ ...... ----· 

Jas-Mos Zoliówka Pniówek 

! • ściany ogółem G ściany z odmetanowaniem l 

Rys. 7. Ściany eksploatowane ogółem oraz ściany eksploatowane 
z odmetanowaniem w kopalniach JSW S.A w roku 2007 
Figure 7. Longwal!s exploited totally and with demethanation 
in the JSW S.A. mines in 2007 

Borynia Krupiński 

W roku 2007 ogółem we wszystkich kopalniach JSW S.A. prowadzono eksploatację z 59 ścian 
wydobywczych z czego 31 eksploatowano z pomocą odmetanowania. Najwięcej ścian z odmetano
waniem prowadzono w kopalni ,,Pniówek"- 14, najmniej w kopalni ,,Jas-Mos"- 2. 
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Na rysunku 7 pokazano ilość ścian eksploatowanych ogółem oraz z pomocą odmetanowania 
w poszczególnych kopalniach JSW S.A. 

70 ·· - - ---- - - --·-·------ - ___ .. _ - - - - ------- ------------- ------···- ·- - - --------------·- ·- --·-------· - ---
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l-ściany ogółem c::Jściany z odmetanowaniem -Uniowy (::.Ciany z odmetanowaniem) l 

Rys. 8. Ściany eksploatowane ogółem oraz eksploatowane z odmetanowan.iem 
w kopalniach JSW S.A. w latach 1997-2007 
Figure 8. Longwalls exploited totally and with demethanation 
in the JSW S.A. mines from 1997 to 2007 

2006 2007 

Z perspektywy ostatnich 10 lat (rys. 8) należy stwierdzić, że ilość ścian eksploatowanych z po
mocą odmetanowania w Jastrzębskiej Spółce Węglowej generalnie rośnie. 

5. UJĘCIE METANU ORAZ EFEKTYWNOŚĆ OD MET ANOW ANIA 
W KOPALNIACH JSW S.A. W LATACH 1997-2007 

Sumaryczna metanowość kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej w roku 2007 wyniosła 617,8 m3/rnin, 
z czego odmetanowaniem ujęto 235,6 m3/min. Efektywność odmetanowania wyrażająca się stosun
kiem ujętego metanu do metanowości całkowitej kopalń wyniosła więc 38,1 %. Tak obliczoną efek
tywność odmetanowania za lata 1997-2007 pokazano na rysunku 9. Natomiast na rysunku lO po
kazano ujęcie metanu odmetanowaniem w poszczególnych kopalniach JSW S.A. w latach 1997-
-2007. Z diagramów tych wynika, że efektywność odmetanowania odniesiona dla całej spółki kształ
tuje się na poziomie od 36 do 43%. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych kopalń jest bardzo 
zróżnicowana i tak w kopalni ,,Borynia" nie przekracza 20%, gdy w kopalni "Krupiński" wynosi 
ponad 50%. Efektywność odmetanowania w poszczególnych kopalniach jest również zmienna 
w czasie. Najlepiej widać to w kopalni "Jas-Mos" gdzie w roku 1997 efektywność odmetanowania 
wyniosła 22% a w roku 2005 ponad 51%. Taki wzrost efektywności odmetanowania spowodowa
ny jest wzrostem ujęcia metanu, wyraźnie widać to na rysunku 9 w postaci utrzymującego się tren
du wzrostu ujęcia w odniesieniu do całej Spółki Jastrzębskiej. 
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W kopalniach, w których odmetanowanie prowadzi się w większości rejonów eksploatacyjnych 
(,,Pniówek", ,Zofiówka") efektywność odmetanowania oscyluje na podobnym poziomie jak dla ca
łej JSW S.A. czyli w granicach 40%. Natomiast w pozostałych kopalniach jest bardzo zmienna i za
leży od ilości przodków eksploatacyjnych prowadzonych z odmetanowaniem w ciągu danego roku. 
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Rys . 9. Efektywność odmetanowania w kopalniach JSW S.A. 
Figure 9. Efficiency of dernethanation in the JSW S.A. mines 
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Rys. 10. Ujęcie metanu w kopalniach JSW S.A. w latach 1997-2007 
FigUI·e l O. Intake o f rnethane in the JSW S.A. rnines frorn 1997 to 2007 
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6. EFEKTYWNOŚĆ ODMETANOWANIA WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH 
W KOPALNIACH JSW S.A. W LATACH 1997-2007 

W latach 1997-2007 średnia metanowość bezwzględna eksploatowanych ścian z zastosowaniem 
odmetanowania wyniosła 16,7 m3/min. W tabeli 2 pokazano ilość eksploatowanych ścian oraz uzy
skane średnie wartości efektywności odmetanowania w zależności od systemu przewietrzania oraz 
metanowości bezwzgl ędnej tych ścian. 

Tabela 2. Średnia efektywność odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych w latach 1997-2007 
T b! 2 Th ff f h d h f h l . l f 1997 2007 a e e average c !Ciency o t e emet anatwn o t e ex21 oatwna excavatwns rom to 

Metanowość 
Ilość eksploatowanych ścian Średnia efektywność odmetanowania[%] 

bezwzględna z podwójnym z podwójnym 
[m3/min] " 

U" 
" 
Y" chodnikiem 

" 
U" 

" 
Y" chodnikiem 

wentylacyjnym wentylacyjnym 

poniżej 15 45 48 2 33,6 45,9 59,0 

15-20 17 20 2 42,0 63,2 65,6 

20-25 10 9 2 43,6 62,2 65,0 

25-30 12 4 o 42,6 62,0 -

30-35 5 o 2 50,5 - 64,0 

powyżej 35 o 4 o - 57,8 -

Średnia efektywność odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych w latach 1997- 2007 wyniosła 
46,9%. Najniższą efektywność odmetanowania uzyskiwano w ścianach o najniższej metanowości 
bezwzględnej przewietrzanej systemem na "U". Najwyższą średni ą efektywność odmetanowania 
osiągano generalnie w ścianach przewietrzanych systemem z podwójnym chodnikiem wentylacyj
nym. 
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Rys. 11. Efektywność odmetanowania w JSW S.A. w latach 1997-2007 
Figure 11. Efliciency o f demethanation in the JSW S.A. from 1997 to 2007 
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Analizując wyniki przedstawione w tabeli 2 należy stwierdzić, że uzyskiwana efektywność od
metanowania wyrobisk eksploatacyjnych przy stosowanych w JSW S.A. systemach przewietrzania 
ścian kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Wnioskować z tego należy, iż stosowane sposo
by odmetanowania są prawidłowe i można prowadzić bezpieczną eksploatację ścian o dużych me
tanowościach przekraczających nawet 35 m3/min. 

W latach 1997-2007 ujęcie metanu odmetanowaniem w kopalniach JSW S.A. miało wyraźny 
trend wzrostowy: od niespełna 94 mln m3 w 1997 roku do 123 mln m3 w roku 2007. 

Zmieniła się również struktura ujęcia metanu. Zdecydowanie spadło ujęcie metanu z wyrobisk 
korytarzowych, natomiast wzrosło z wyrobisk eksploatacyjnych. Ujęcie ze zrobów poeksploatacyj
nych utrzymywało się na podobnym poziomie. Spowodowane jest to utrzymującym się od 1997 
roku trendem, w którym coraz więcej ścian eksploatowanych jest z pomocą odmetanowania. Śred
nia efektywność odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych utrzymuje się na stałym, bardzo wy
sokim poziomie i wynosi około 48%. Wzrasta natomiast efektywność odmetanowania kopalń liczo
na jako ilość ujętego metanu do metanowości całkowitej kopalń (rys. 11). Wynika z tego, że wzrost 
ilości przodków eksploatacyjnych prowadzonych z zastosowaniem odmetanowania ma bezpośred
ni wpływ na skuteczność odmetanowania liczoną dla całej kopalni. 

WNIOSKI 

l . Sukcesywnie w kopalniach JSW S.A. wzrasta liczba wyrobisk eksploatacyjnych prowadzonych 
z odmetanowaniem. 

2. Parametr - efektywność odmetanowania kopalń nie jest obiektywny z uwagi na różną liczbę wy
robisk eksploatacyjnych z zastosowanym odmetanowaniem w skali zakładu górniczego. 

3. Osiągane wskaźniki odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych w JSW S.A. są wysokie i cią
gle podnoszone poprzez optymalizację metod odmetanowania. 

The Demethanation of the Mines in Jastrzębie Coal Company S.A. 

The hard coal deposit exploited in the Jastrzębie Coal Company S.A. area is characterized by high 
methane content; therefore the demethanation is applicable in all the mines of the company. The 
paper presents methane eontent in all the mines of the company since beginning of their existence 
to this day. It discusses methods and systems of demethanation which are applicable in the mines 
of the JSW S.A. Changes in structure of captivation of methane in 1997-2007 have been analysed. 
Analysis of efficiency of mines ' demethanation and exploitation excavations have been also execu
ted with reference to their real methane contents and systems of demethanation applied within the 
s pace o f the las t l O years. T he pap er presents system s o f demethanation with achieved indices on 
the example of the two exploited longwalls in the "Krupiński" mine. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Czy emisja antropogennego C02 może mieć wpływ 

na górnictwo węgla w Polsce? 

Bronisław Barchański 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: W artykule zdefiniowano pojęcie efektu cieplarnianego. Przeanalizowano po
chodzenie naturalnych i antropogennych źródeł emisji gazów cieplarnianych (C02, CH4, 0 3 i NOx, 
freonów) do atmosfery. Poddano analizie kilka podstawowych przyczyn zmian klimatycznych. Wy
kazano, że bardzo ważny wpływ na kształtowanie się klimatu wywierają zmiany aktywności Słoń
ca. Przedłożono raport PT Ekspertów na temat oziębiania się klimatu w ostatnich latach. Przedsta
wiono zagrożenia, jakie mogą spowodować ograniczenia emisji C02 dla polskiej gospodarki. Prze
analizowano aktualny stan wykorzystania węgla jako pierwotnego nośnika energii dla potrzeb ener
getyki. Wykazano, że nieodzownym dla polskiej gospodarki jest dalsze wydobywanie węgla ka
miennego i brunatnego jako podstawowych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii do wy
twarzania energii elektrycznej . 

SŁOWA KLUCZOWE: Emisja gazów cieplarnianych, efekt cieplarniany, wydobycie węgla, ener
getyka 

l. WPROW ADZENIE 

Od połowy XIX wieku do roku 2007 wydobyto na terenach dzisiejszej Polski około 11 miliardów Mg 
węgla kamiennego. Jego największe roczne wydobycie wyniosło przed ok. 25 laty około 200 mi
lionów Mg. Obecnie (2007 r.) wynosi około 85 milionów Mg/rok. Od roku 1945 do 2007 wydoby
to również około 2,5 miliarda Mg węgla brunatnego. Od około 20 lat wydobycie węgla brunatnego 
oscyluje w granicach 60-65 milionów Mg/rok. Gwałtowne obniżenie wydobycia węgla kamienne
go było spowodowane między innymi tym, że polscy PT Decydenci uznali górnictwo węgla ka
miennego w Polsce za branżę bez perspektyw. Innego zdania byli i są PT Decydenci wielu krajów 
Świata. I tak według Blaschke [7] Światowa Rada Energetyczna określiła spodziewaną produkcję 
energii elektrycznej z węgla na tle innych paliw. Prognozę tę przedstawiono w tabeli l. 

T b l l P a e a d k .. .. l k . 2002 2030 dl rognoza swJatoweJ pro u CJI energu e e tryczne1 - we r [7J ug pa JW . 
Mtoe Struktura 

Wyszczególnienie 2002 = 100 
2002 2030 2002 2030 

Węgiel 6241 12091 194 38,8 38,2 

Paliwa naftowe 1181 1182 100 7,3 3,7 

Gaz 3070 9392 304 19,1 29,5 

Energia jądrowa 2654 2929 110 16,5 9,3 

Energia wodna 2610 4248 163 16,3 13,4 

Inne odnawialne (biomasa, wiatr, itp.) 318 1877 590 2,0 5,9 

Razem 16074 31657 197 100,0 100,0 
Zródło: World Outlook 2004. OECD- IEA. 
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W ciągu ubiegłych 30 lat popyt na węgiel (kamienny i brunatny) wzrósł o 62%. Przewiduje się, 
że do roku 2030 zapotrzebowanie na świecie wzrośnie o kolejne 53%, ale w Unii Europejskiej za
potrzebowanie wzrośnie o 100%. Wzrost zapotrzebowania będzie wynikiem wzrostu popytu nawę
giel w elektrowniach. W roku 2030 elektrownie zużyją 747<, wszystkich dostaw węgla (w 2000 ro
ku było to 66%). W 2030 roku węgiel może pokrywać 45% światowych potrzeb energetycznych 
(w 2000 roku było to 38%). Największy wzrost popytu na węgiel nastąpi w Chinach, Indiach, Azji 
Południowo-Wschodniej, Afryce subsaharyjskiej i w Ameryce Południowej. Popyt na węgiel w 2030 
w krajach rozwijających się wzrośnie do 60% światowego popytu (w 2000 roku było to 45%). Za
potrzebowanie to wyniesie około 3,1 mld Mg w 2030 roku (w 2000 roku było to 1,5 mld Mg). Pro
dukcja energii na bazie węgla wzrośnie ponad trzykrotnie. Prognozy przewidujące znaczną rolę wę
gla w przyszłości, oparte są na następujących przesłankach: wydobycie węgla jest mniej kapitało
chłonne niż ropy i gazu; według Światowej Rady Energetycznej na wydobycie tony węgla przeli
czonej na równoważnik toe (l toe równe jest 41 ,86 GJ) potrzeba mniej niż 5 USD, dla ropy nafto
wej 22 USD, dla gazu około 25 USD, zasoby węgla przy aktualnych wskaźnikach zużycia wystar
czą na co najmniej 200 lat; natomiast zasoby ropy naftowej wystarczą na 40 lat, a gazu ziemnego 
na około 65 lat, węgiel kamienny jest równomiernie rozłożony na całym świecie; natomiast zasoby 
ropy i gazu będą coraz bardziej skoncentrowane w kilku krajach - dostawcach, a w dodatku naj
większe zasoby zlokalizowane są głównie w obszarach dotkniętych niepokojami i przewiduje się 
coraz bardziej prawdopodobne zakłócenia w dostawach, w porównaniu z ropą i gazem ceny węgla 
pozostają relatywnie stabilne; węgiel, przy swym zrównoważonym rozmieszczeniu geograficznym 
może być dostarczany do każdego miejsca na świecie po cenach konkurencyjnych, w sektorze ener
getycznym węgiel jest tańszym źródłem energii niż jakiekolwiek inne paliwo kopalne. Studium 
Światowej Rady Energetycznej zawiera wnioski sugerujące, że węgiel będzie nadal stanowił fun
dament rozwoju gospodarczego i społecznego. Dzięki bardzo dużej i równomiernie rozłożonej ba
zie zasobów będzie w istotny sposób wpływał na likwidację ubóstwa energetycznego na świecie. 
Przy możliwych do poniesienia kosztach transferu czystych technologii, kosztach badań i rozwoju 
węgiel przeznaczony do spalania będzie coraz czystszy, co może zmienić jego niekorzystny, z uwa-gi 
na zanieczyszczenie środowiska , obraz w społeczeństwie. Studium zawiera także przesłanie, które 
warto zacytować: Studium podjęte przez WEC (Światowa Rada Energetyczna) potwierdziło ważną 
społeczną rolę węgla w realizacji aspiracji narodów dotyczących rozwoju oraz trwałości. Wskazu
je ono również na znaczną, ale kwestionowaną rolę węgla w tradycyjnej produkcji energii. Ocenia 
ono powrót węgla na rynki, któ re utracił sto lat temu z pojawieniem się taniej ropy i gazu. Stano
wisko Światowej Rady Energetycznej powinno dotrzeć do świadomości polskich decydentów wpły
wających na politykę paliwową naszego kraju" [7]. 

Prognozy PT Specjalistów Energetyków i Górników przedstawione powyżej na czele ze Świa
tową Radą Energetyczną wykazuje, że węgiel kamienny i brunatny ma do roku 2030 bardzo ważną 
ro lę do odegrania w gospodarkach narodowych wielu krajów Świata. Innego zdania od pewnego 
czasu jest grono PT Ekologów, którzy twierdzą, że antropogenny C02 jako jeden z kilku gazów 
cieplarnianych, pochodzący ze spalania głównie węgla jest przyczyną globalnego ocieplania się kli
matu. Z tego powodu w dalszych częściach niniejszego artykułu zostanie podjęta próba ustalenia 
czy rzeczywiście antropogenny C02 jest "głównym winowajcą" ocieplenia klimatu, jak twierdzą 
PT Ekolodzy. 

2. EFEKT CIEPLARNIANY 

Według W. Lewandowskiego [22] mechanizm efektu cieplarnianego można w ogólnym zarysie 
przedstawić w sposób następujący: 

"Ponieważ temperatura układu termodynamicznego, jakim jest Ziemia, jest stała, więc układ jest 
w równowadze i zgodnie z zasadą zachowania energii i prawem Kirchhoffa i lość energii zaabso-
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rowanej musi się równać ilości energii emitowanej z Ziemi do kosmosu. Z wartości tego strumie
nia, w oparciu o prawo Stefana-Boltzmanna [9] , można wyznaczyć średnią temperaturę powierz
chni Ziemi . 

Średnia temperatura na powierzchni Ziemi , gdyby nie było efektu cieplarnianego, biorąc pod 
uwagę pory dnia i pory roku, wahałaby się od -80°C do + 100°C, a takie warunki nie sprzyjają ży
ciu na Ziemi. Gdyby więc nie było efektu cieplarnianego, nie byłoby i życia na Ziemi przynajmniej 
w tej formie, w jakiej jest ono obecnie. 

W wyniku efektu cieplarnianego średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi ok. l5°C [16], [17] . 

3. PODST A WOWE CZYNNIKI WPŁ YW AJĄCE NA POWSTAW ANIE 
EFEKTU CIEPLARNIANEGO 

3.1. Udział gazów cieplarnianych w efekcie cieplarnianym 

Powszechnie wiadomo, że w efekcie cieplarnianym partycypuje między innym około 30 gazów. Do 
najważniejszych należą: para wodna, dwutlenek węgla (C02), metan (CH4), freony (CFC), ozon (03), 

tlenki azotu (NOx). 
Procentowy udział pary wodnej w efekcie cieplarnianym jest różnie oceniany przez poszczegól

nych naukowców. I tak dla przykładu: 
- Prof. Z. Brzózka z Folitechniki Warszawskiej ocenia udział pary wodnej na 60% [8]; 
- Zespół PT Pracowników Naukowych z Hanoweru ocenia udział pary wodnej na 66% [26]- (vi-

de rys. 2); 
- Prof. Z. Jaworawski z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie ocenia 

udział pary wodnej na 96% [17] a w pracy [18] nawet około 98%. 
Globalne stężenie pary wodnej w atmosferze jest regulowane naturalnymi procesami bez udzia

łu Człowieka. W dalszych rozważaniach zostanie przedstawiony udział pozostałych 5-ciu najważ
niejszych gazów w efekcie cieplarnianym. 

Wprowadzenie 
Dwa bardzo ważne gazy cieplarniane- clitlenek węgla (C02) i metan (CH4) powstają w sposób na
turalny w trakcie wędrówek węgla (C) przedstawionych na rysunku l oraz w wyniku działalności 
człowieka (gazy antropogenne). 

Atmosfera 
753 

Rys. l. ?odstawowe zbiorniki węgla (C) globu ziemskiego [6] 
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Naturalne tworzenie się ditlenku węgla (C02) i metanu (CH4) 

Część węgla (C) biorąca udział w cyrkulacji przedstawionej na (vide rys . l) dostaje się do atmosfe
ry w postaci clitlenku węgla (C02) i metanu (CH4). Najważniejsze procesy powstawania i przed
ostania się ww. gazów do atmosfery według [lO], [26] przedstawiają się następująco . 

Pierwsza grupa procesów gazotwórczych C02 i CH4 

Międzykontynentalne płyty skorupy ziemskiej przemieszczając się i pękając umożliwiają przez pow
stałe szczeliny i rysy wydobywanie się z wnętrza Ziemi strumieni gorącej lawy. Lawa ta transpor
tuje w swojej masie między innymi znaczne ilości C02 i CH4• 

Gazy te poprzez tzw. "Blacie Smoker" (stożki wulkaniczne) przenikają do oceanów tworząc 
mieszaniny z wodą morską w postaci "chemicznych chmur". Chmury te są uznawane jako dowód 
na funkcjonowanie podmorskich wulkanów dostarczających C02 i CH4 do atmosfery. 

Druga grupa procesów gazotwórczych C02 i CH4 

Przemieszczające się płyty denne w oceanach zderzają się między innymi z płytami kontynentalny
mi. Płyty te transportują morskie utwory sedymentacyjne, w których jest zlokalizowany węgiel (C) . 
Węgiel ten pochodzi głównie z żyjących w strefie powierzchniowej oceanów alg oraz z wapnia znaj
dującego się w mikroorganizmach (np. otwornice). Obumarłe mikroorganizmy opadają na dno ocea
nu i wnikają w szlam denny. Utworzone tak warunki wegetacji są bardzo korzystne dla pewnej 
grupy bakterii. 

Bakterie rozkładając ten organiczny materiał produkują C02. Inny rodzaj bakterii część powsta
łego C02. przetwarza w C~. Obydwa powstałe gazy znajdujące się w utworach sedymentacyjnych 
są wyciskane z nich niczym z gąbki przez nachodzące na siebie płyty denne i kontynentalne. Gazy 
te przedostają się do atmosfery poprzez wulkany (np. bardzo niebezpieczny wulkan Galeras w An
dach- Kolumbia) lub wielkopowierzchniowe pola lawy (np. pola lawowe Dekan Traps w Indiach) . 

Trzecia grupa procesów gazotwórczych C02 i CH4 

Kolejną drogą przedostawania się z wnętrza Ziemi C02 i CH4 do atmosfery są gorące źródła i fu
marole. W wielu miejscach na Ziemi występuje również tzw. wulkany błotne (np. Chandra Gup na 
pustyni Makran - Pakistan). Ponadto bajorka, jeziora, kałuże, torfowiska są ekosystemami, w któ
rych pewne rodzaje bakterii wytwarzają CH4 (np. z jednego ha torfowiska wydziela się od 73 do 
259 kg/rok substancji węglowej (C)) . Obok CH4 inne bakterie wytwarzają w ww. ekosystemie 
również co2· 
Czwarta grupa procesów gazotwórczych C02 i CH4 

W rejonach gazo i roponośnych część gazów i ropy naftowej z wnętrza Ziemi via rysy i szczeliny 
migruje na powierzchnię (np. Atabasca Tar Sands w Kanadzie czy rejon Orinoco w Wenezueli). 

Cześć gazów z ww. złóż to lekkie węglowodory głównie CH4, które ulatniają się do atmosfery. 
Przebieg tego procesu jest dokumentowany przez stosowne pomiary przygruntowe. Pewna ilość C02 

wytwarza się z procesów technologicznych (np. spalanie gazu ziemnego oraz ropy naftowej) . 

Piąta grupa procesów gazotwórczych C02 i CH4 

Do tej grupy można zaliczyć wspólne występowanie procesów naturalnych (vide rys . 2) i antropo
gennych [28] . I tak: 
a. Zmiana charakteru torfowisk poprzez ich odwadnianie, nawożenie oraz zasiewy (uprawy) po

woduje, że torfowisko zmienia swój charakter w stosunku do clitlenku węgla (C02). Z pochła
niania co2 (fotosynteza) ww. torfowiska stają się emitentami co2 (2100-2900 kg substancji 
węgla (C)/ha/rok). 

b. Negatywny skutek z tytułu zmiany charakteru upraw występuje przede wszystkim w przypadku 
uprawiania soi i kukurydzy. Uprawy te nie są glebotwórcze. Ponadto rozkład substancji glebo
twórczych w glebie i niszczenie przez orkę składników organicznych (ok. 40%) powoduje pro
porcjonalne zwiększanie się emisji C02 do atmosfery. Kolejnym źródłem emisji C02 są odpady 
z ww. wymienionych roślin , które są spalane by zniszczyć ewentualne szkodniki. 
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c. Karczowanie lasów, w tym metodą ogniową (wypalanie) to kolejne źródło emisji C02. W la
tach 1850-1980 w strefie tropikalnej zniszczono ponad 500 milionów ha lasów, a w strefie 
umiarkowanej ponad 100 milionów ha. Najnowsze doniesienia na ten temat zawarte w pracy [4] 
podają, że obecnie w dzunglach Brazylii wycina się rocznie 3,5 miliona ha, a w Indonezji 1,5 
miliona ha lasów tropikalnych. Dramatyczne wręcz dane opublikowano w pracy [36] : "Według 
szacunków każdego roku zniszczone zostaje prawie 29 milionów ha lasu tropikalnego( ... ). Jeśli 
to tempo nie zostanie zahamowane, do roku 2050 znikną dwa miliony km2 lasu, czyli 40% całej 
amazońskiej dżungli". Część pozyskanego drewna również spalono. Dodatkowym bardzo nega
tywnym efektem tej działalności Człowieka było znaczne zmniejszenie możliwości pochłania
nia co2 (fotosynteza, chemosynteza) w skali globalnej. 

d. Hodowla bydła (krowy, owce) , uprawa ryżu, produkcja energii, wysypiska odpadów, spalanie 
biomasy to według [35] najważniejsze źródła emisji CH4 do atmosfery. Informacje na ten temat 
podane w pracy [34] zostały przedstawione w tabeli 2. 

Tbl 2N. ż .. . ódł a e a a1wa me)sze roczne zr . .. CH d aemtSJl 4 j) [34] o atmos ery 

Źródła (wybrane) Emisje [Tg CHJrok] Emisje [Tg CHJrok] 
(Hein i in. 1997) (Lelieveld i in. 1998) 

Bagna i pola ryżowe 325 (237 + 88) 225 
Produkcja energii 97 110 
Przeżuwacze 90 (łącznie z utylizacją odchodów) 115 

Wysypiska śmieci 35 40 
Spalanie biomasy 40 40 

Inne - (70) 
Suma 587 600 

Antropogenne pochodzenie C02 i CH4 

Wybrane przykłady wyników badań prowadzonych w Świecie nad wykazaniem znikomego wpły
wu gazów antropogennych (C02 i CH4) na efekt cieplarniany. 

Obok przedstawionych powyżej najistotniejszych naturalnych ź.ródeł powstawania i emisji C02 

i CH4, do atmosfery nieznaczną ich ilość emituje Człowiek. 
A) Zespół światowej rangi PT Uczonych z Hanoweru w pracy [26] podaje, że w wyniku spala

nia ropy, węgla i gazu ziemnego do atmosfery dostaje się około 1,2 % co2 (vide rys. 2). 
Łączna emisja C02 wg [28] do atmosfery (ok. 8,8 miliarda Mg/rok) składa się z 2 części: 

l. około 6,3 miliardów Mg/rok pochodzi ze spalania pierwotnych nośników energii; 
2. około 2,5 miliarda Mg/rok pochodzi z ogniowego karczowania (wypalania) lasów i zmiany cha

rakteru upraw gruntów. 
Łączna ilość (8,8 miliarda Mg/rok) wyemitowanego C02 przejmowana jest przez dwie "strefy 

pochłaniania" - lasy i oceany. 
Można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że zbyt mała pojemność "leśnej sfery pochłaniania 

C02" może być spowodowana rabunkową gospodarką w lasach tropikalnych oraz zmianą charak
teru upraw gruntów. 

Pozostałe około 28% C02 jest pochodzenia naturalnego. Zdaniem tego samego zespołu Uczo
nych antropogenny udział CH4 to około 0,47%. Tak więc łączny udział w efekcie cieplarnianym C02, 

CH4 i pozostałych gazów cieplarnianych pochodzenia antropogennego według ww. Uczonych wy
nosi 2,1% (rys. 2). 

B) W pracach prof. z. Jaworawskiego [17], [18] wykazano, że udział w efekcie cieplarnianym 
antropogennego C02 wynosi 2,44C:ó, a CH4 0,6%. 

C) O braku wpływu antropogennych gazów (C02 i C~ i innych) na efekt cieplarniany jest prze
konanych 31072 amerykańskich naukowców i 9021 doktorantów, którzy za informacjami podany
mi w pracy [12] podpisali niżej przedstawioną petycję do rządu USA. 
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Petycja 
Wzywamy rząd Stanów Zjednoczonych do odrzucenia porozumienia o globalnym ociepleniu, które 
zostało podpisane w Kioto, Japonii w grudniu 1997 roku oraz wszelkich innych, podobnych propo
zycji. Zaproponowane limity gazów cieplarnianych zaszkodziłyby środowisku, utrudniłyby postęp 
nauki i technologii, a także zaszkodziły zdrowiu i dobrobytowi ludzkości. 

D) Bardzo wnikliwą ocenę dotyczącą zjawiska efektu cieplarnianego zaprezentował prezydent 
Republiki Czech dr V. Klaus, który w ostatnio opublikowanej pracy [20] stwierdził między innymi: 
"Najważniejszym zadaniem ludzkim jest oddzielenie rzeczywistości od fantazji i prawdy od pro
pagandy. Kwestia globalnego ocieplenia stała się symbolem tego problemu. Ustalona bowiem zo
stała jedna, politycznie poprawna prawda i kwestionować ją nie jest łatwo". Klaus przytacza też 
w swojej książce [20] argumenty i poglądy innych Autorów popierające Jego tezę na temat ocie
plenia klimatu. I tak Brezina pyta, dlaczego media nie wspominają o tzw. Apelu Heidelberskim 
(z roku 1992), tzw. Deklaracji Lipskiej (z roku 1996), która mówi, że na przekór powszechnemu 
przekonaniu nie ma naukowej zgody, co do znaczenia ocieplenia, podobnie jak i o tzw. Petycji Ore
gońskiej (z roku 1998), powołującej się na fakt , iż nie istnieje żaden przekonujący dowód na to, że 
dokonywana przez człowieka emisja gazów cieplarnianych wywołuje katastrofalne ocieplenie po
wierzchni ziemskiej i zmiany klimatu. Wszystkie te dokumenty podpisane zostały przez tysiące nau
kowców. Cytuje także prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego M. Rosse'a, któ
ry t\ •ierdzi, iż wyobrażenie, że ludzie w sposób znaczący przyczyniają się do globalnego ocieplenia, 
jest najbardziej masowym nadużyciem nauki, jakie kiedykolwiek widziałem. Tak samo pisze rów
nież L. Mot!: wyobrażenia, że zmiany klimatyczne są wytworem człowieka, są całkowicie naiwne. 
Przeciwnie, jest przekonany, że w tych sprawach nie można przyjmować żadnych definitywnych po
glądów oraz że teorie o antropogenetycznym globalnym ociepleniu nie zostały przetestowane tak, 
jak wymaga tego nauka (Motlluty 2007). Wspomniany Apel Heidelberski z czasu "Szczytu Ziemi" 
w Rio de Janeiro w roku 1992, pierwotnie podpisało 425 naukowców. Do dziś- ponad 4000, wśród 
nich także 72 laureatów Nagrody Nobla. 

Pozostałe gazy cieplarniane to- tlenki azotu (NOx) , freony (CFC) i ozon (03) . 

Łączny efekt cieplarniany Ludzki udział w efekcie cieplarnianym od 
1750 r. 

002 

1,56 W m1 

Pozostałe gazy elllitowane przez czhlw1eka 
mające udział w efekcie cwplarnian •m 

Rys. 2. Zestawienie udziału najważniejszych gazów uczestniczących w efekcie cieplarnianym 
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3.2. Próba oceny wpływu antropogennych gazów cieplarnianych na efekt cieplarniany 

Powietrze atmosferyczne składa się z 18 gazów, w tym gazów cieplarnianych, których najważniej
sze źródła pochodzenia przedstawiono w niniejszym artykule. Poniżej zostanie podjęta analiza oce
ny wpływu najważniejszych antropogennych gazów cieplarnianych na efekt cieplarniany. W tym 
celu zostaną porównane wyniki badań niektórych PT Uczonych, którzy twierdzą, że wpływ gazów 
antropogennych na efekt cieplarniany jest znikomy. 

Analizując dane z literatury specjalistycznej [8], [ 17], [19], [2.2], [26] można sprecyzować na
stępujące wnioski: 
l . Bardzo duża rozbieżność czasu występowania w atmosferze dla C02 (7 -50-200 lat). 
2. Duża rozbieżność czasu występowania w atmosferze dla freonu (od 65 do kilkuset lat). 
3. Diametralnie różny wpływ efektywności pochłaniania promieniowania podczerwonego w sto

sunku do C02 : 

- Metan- 21-30 razy większy, 
- Tlenki azotu- 150-296 razy większy, 
- Freony- lO 000-20 000 razy większy. 
Biorąc pod uwagę ww. analizę można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że najbar

dziej aktywnym (szkodliwym) antropogennym gazem wpływającym na efekt cieplarniany jestfre
on (sztuczny związek chemiczny wytwarzany przez człowieka). 

4. WPŁ YW INNYCH CZYNNIKÓW NA ZMIANĘ TEMPERATURY ATMOSFERY 

Wyniki pomiarów, na które powołuje się w swoim artykule Z. Jaworawski [17] świadczą, że "ludz
kie" emisje dwutlenku węgla- C02 - i zmiany temperatury globu nie idą w parze. To oceany, a nie 
zawartość C02 w powietrzu powoduje, że mamy na Ziemi dodatnią temperaturę, stabilną w zakre
sie kilku stopni, umożliwiającą powstanie i trwanie życia. Natomiast atmosferyczny C02, trakto
wany często jako składnik zanieczyszczający (szkodliwy) jest podstawowym budulcem życia. Udo
wodnił to już w 1873 r. polski fizjo log roślin E. Gadlewski [15], który jako pierwszy stwierdził, że 
ilość węgla asymilowana w fotosyntezie przez rośliny "wzrasta proporcjonalnie do zawartości kwa
su węglowego w atmosferze aż do poziomu l%". Wówczas wykazało to fałszywość założeń tak 
zwanej teorii Malthusa, w myśl której o przyroście masy roślinnej decyduje humus zawarty w gle
bie, którego ilość jest ograniczona. Teza E. Godlewskiego znajduje w czasach nam współczesnych 
pełne potwierdzenie. Piszą na ten temat między innymi J. Banaszak i H. Wiśniewski w pracy [2]. 

4.1. Wpływ cykli słonecznych na zmianę temperatury atmosfery 

W pracy [26] można znaleźć opis badań- obserwacji astronomicznych plam na słońcu- prowadzo
nych początkowo nieregularnie między innymi przez G. Galileusza od roku· 1610, a następnie 
w sposób regularny od roku 1700 przez Obserwatorium Astronomiczne w Zurychu. Badania te wy
kazały, że w cyklu średnio 11-letnim przebiegają zmiany plam na słońcu. W cyklach tych mogą za
chodzić jednak pewne "anomalie", które w 1890 r. odkrył Edward Maunder. Badacz ten analizując 
przebieg 11-letnich cykli zmian plam słonecznych odkrył , że w latach 1695-1720 nastąpiła pewna 
"pauza" aktywności Słońca. Istnienie tej "pauzy" potwierdza między innymi z. Jaworawski [17] 
podając , że przed ok. 300 laty promieniowanie Słońca było o 0,25% mniejsze niż obecnie. W trak
cie tej "pauzy" klimatolodzy odnotowali najniższe temperatury tak zwanej "Małej Epoki Lodowco
wej". Współcześni badacze potwierdzili istnienie tej średniorocznej niskiej temperatury, między 
innymi Archibald [l] (rys. 3). 

Badania prowadzone współcześnie przez kilka niezależnych zespołów PT Uczonych amerykań
skich (oceanologowie, meteorolodzy, astrofizycy) wykazują niezwykle wysoką zgodność między 
temperaturą powierzchniowych wód oceanów a aktywnością słońca. W latach 1948-1998 zwrotni-
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kowe i podzwrotnikowe obszary oceanów ulegały ogrzaniu lub ochłodzeniu o ok. 0,1 °C, dokładnie 
w rytmie 11-letniego cyklu zmian słonecznych. Badania według publikacji [17] z 1998 roku pro
wadzone przez amerykańskich astrofizyków wskazują, że w ciągu najbliższego półwiecza nastąpi 
spadek jasności Słońca o około 0,4%, co przyniesie ochłodzenie temperatury Ziemi podobne do 
ochłodzenie w XVII w. Te prognozy z 1998 r. wydają się być prawdziwe. Według informacji opu
blikowanych w pracy Z. Jaworawskiego [18]: 

"Cztery główne systemy monitorowania temperatury Ziemi (angielski Hadley-CRUT i amery
kańskie GISS, UAH i RSfS) stwierdziły, że nad lądami i morzem oraz w dolnej troposferze styczeń 
2008 roku był wyjątkowo zimny, według GISS aż o 0,75°C chłodniejszy niż rok temu. Również 
stratosfera była chłodniejsza o 0,5°C". 

Solar Cycle 24: Implicationsfnr the United Stale.\· 6. 

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

Medieval V'l/arm Period - Little Iee Age 

Rys. 3. Ocieplenie Średniowieczne i Mała Epoka Lodowa. Dla okresu sprzed systematycznych 
instrumentalnych pomiarów, temperaturę oceniono na podstawie badań izotopów stabilnych 
oraz szerokości słojów drzew. Ocieplenie Średniowieczne było o około 2°C cieplejsze niż obecne, 
a Mała Epoka Lodowa do zoc zimniejsza. W XX wieku temperatura wzrosła o 0,75°C [l] 

US National Climatic Data Center (NCDC) ocenia, że nad samymi lądami temperatura globu, 
po raz pierwszy od 26 lat, była w styczniu niższa od średniej dla tego miesiąca w XX wieku. Była 
to największa zmiana temperatury w ciągu roku zaobserwowana kiedykolwiek. NCDC ogłosiło tak
że, że w styczniu 2008 r. powierzchnia pokrywy śnieżnej na Półkuli Północnej była największa od 
42 Jat i przekraczała średnią z Jat 1967-2008 o 64%, a na terenie Eurazji niemal o 100%. 

Wedle amerykańskich pomiarów satelitarnych w Arktyce zasięg lodu morskiego był w styczniu 
największy od czterech lat i przyrósł o około 2 mln km kw. Natomiast obserwacje duńskie wskazu
ją, że między Kanadą i Grenlandią zasięg lodów jest obecnie największy od 15 lat a jego grubość 
wzrosła o około 20 cm. W Antarktyce styczniowy lód morski stale wŻrastał od około roku 1980, 
osiągając obecnie największy zasięg od lat trzydziestu (Center 2008) [11]. 

Jeżeli uświadomimy sobie, że zgodnie z ostatnim raportem Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC- Międzyrządowego) z 2007 r. całe ocieplenie klimatu w ciągu XX wieku wyniosło 
0,74°C, to tak gwałtowne oziębienie w ciągujednego roku (o 0,75°C) winno nieco ochłodzić fana-
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tyczny wręcz zapał polityków pragnących zbawiać planetę poprzez ograniczenie emisji C02, kosz
tem 34 bln dolarów (do roku 2100) (Nordhaus 2007) [25] i destrukcję światowego systemu energe
tycznego. 

Oziębienie nie nastąpiło niespodziewanie. Już od kilku lat temperatura powietrza nie rośnie a jej 
maksimum wystąpiło w 1998 r. (rys . 11) . W ciągu ostatnich 10 lat roczny przyrost emisji C02 ze 
spalania paliw kopalnych i procesów przemysłowych wzrósł trzykrotnie [32] a jego zawartość w at
mosferze podniosła się zaledwie o 4 proc. Zgodnie z hipotezą ogrzewania klimatu przez człowieka, 
lansowaną przez IPCC, powinno więc być cieplej a nie zimniej. Trudno więc wiązać obecne och
łodzenie ze wzrastającą emisją C02. Obserwacje geologiczne i glacjologiczne wskazują bowiem, 
że od prawieków najpierw klimat się ogrzewał, a dopiero potem wzrastał poziom C02 w atmosfe
rze. Tak dzieje się ponieważ C02 gorzej rozpuszcza się w wodzie o wyższej temperaturze - ciep
lejszy ocean Uest w nim 50-60 razy więcej C02 niż w atmosferze Craig [10]) "wydycha" więc ten 
gaz do powietrza. 
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Rys. 4. Średnia temperatura nad lądami i morzami w latach od 1988 do 2008. 
Wg UK Hadley Climate Research Unit 

4.2. Wpływ wybuchów wulkanów na zmianę temperatury atmosfery 
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W rozdziale trzecim niniejszego artykułu wulkany zostały ukazane jako jedne ze źródeł emisji na
turalnych gazów cieplarnianych (C02 i CH4) do atmosfery. W niniejszym rozdziale wulkany zosta
ną ukazane jako gigantyczne źródło emisji pyłów mających ogromny wpływ na globalne zmiany 
temperatury. Informacje podane w pracy [26] opisują dwa spektakularne przykłady wybuchów wul
kanów w XIX wieku. Wybuch wulkanu Tambora- Indonezja- 1815 roku był przyczyną ,jednego 
roku bez lata" w Północnej Ameryce. Natomiast wybuch wulkanu Krakatau- Indonezja- 1883 ro
ku spowodował, że rok 1884 był najzimniejszym rokiem od roku 1880 (rozpoczęcie pomiarów tem
peratury w skali globalnej) do dnia dzisiejszego. 

Wybuchy wulkanów w XX wieku zostały przedstawione przez Z. Jaworawskiego w pracy [17]. 
Największe ochłodzenie klimatu nastąpiło po wybuchu wulkanów (vide rys. 5). Wszystko to świad
czy, że C02 wytwarzany przez człowieka ma niewielki wpływ na klimat. 
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Rys. 5. Analizując zmiany temperatury w ostatnich dziesięcioleciach , 

można stwierdzić wpływ wulkanów, a nie "ludzkiego" co2 [17] 

4.3. Wpływ zmniejszenia zapylenia powietrza na zmianę temperatury atmosje1ycznej 

W ciągu ostatnich 50 lat temperatura w świecie wzrosła o około 0,5°C. W Europie Zachodniej przy
rost temperatury był wyższy i oscylował pomiędzy 1,0 a 1,5°C. "Winnym" tej anomalii, zdaniem 
naukowców z Holenderskiego Instytutu ds. Pogody i Klimatu (KNMI) [14], jest coraz czystsze po
wietrze (powszechne stosowanie od kilkudziesięciu lat coraz sprawniejszych elektrofiltrów). Umoż
liwia to dotarcie do powierzchni Ziemi większej ilości promieni słonecznych, które w efekcie po
wodują podniesienie temperatury. Badania te potwierdzają specjaliści niemieccy. Niebo nad Euro
pą nigdy nie było tak czyste jak obecnie. Stacje pomiarowe Umweltbundesamt- RFN- wykazały, 

że obecnie wartości zapylenia powietrza są najniższe od chwili rozpoczęcia tego typu pomiarów. 
Koncentracja pyłów w powietrzu w ciągu ostatnich 30 lat spadła o 60% [33] . 

4.4. Wpływ niektórych zjawisk o charakterze sprzężeń zwrotnych na zmiany klimatu 

Najważniejszym czynnikiem (motorem) zmian klimatu jest Słońce , które zaopatruje Ziemię w ener
gię. To zaopatrywanie w energię nie jest jednak równomiernie rozłożone w czasie. ZnacŻące odchy
lenia w ostatnim tysiącleciu oraz ich skutki zostały już ukazane w niniejszym artykule pkt 4.1. Te 
zmiany w intensywności promieniowania słonecznego wg pracy [29] mogą być również przyczyną 
występowania tak zwanych "sprzężeń zwrotnych" w przyrodzie. Zjawisko to można nazwać "para
doksem", gdyż większa energia przekazana w ostatnim okresie przez Słońce oceanom w strefie zwrot
nikowej skutkuje ostatecznie obniżeniem temperatury w strefie wpływu mórz północnych na klimat 
w sąsiednich regionach. Zdaniem PT Autorów opracowania "Geo-Standpunkt-Klima" [29] obecnie 
w Europie rozpoczyna się okres schładzania klimatu. 
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5. PRÓBA OCENY SKUTKÓW, JAKIE MOŻE WYWRZEĆ STRATEGIA UNII 
EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA EMISJI C02 W "NOWYCH" KRAJACH UE, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLSKI 

Wprowadzenie 

Wykaz największych emitentów C02 do atmosfery przez człowieka z 207 krajów przedstawia się 
następująco [23]: 
USA 22,2c;b, Chiny 18,4%, Rosja 5,6%, Indie 4,9%, Japonia 4,6%, Niemcy 3,1 %, Kanada 2,3%, 
Wielka Brytania 2,2%, Korea Południowa 1,7%, Włochy 1,7%, Meksyk 1,6%, RPA 1,6%, Iran 1,6%, 
Indonezja 1,4%, Francja 1,4%, Brazylia 1,2%, Hiszpania 1,2%, Ukraina 1,2%, Australia 1,2%, Ara
bia Saudyjska 1,1 %, Polska 1,1 %. 

Analizując ww. zestawienie z opracowania [23] należy podkreślić, że kraje Unii Europejskiej 
emitują około 14% C02. Tak więc prawie 86% C02 emitują kraje, które nie tylko nie należą do UE 
czyli nie zostaną objęte planowaną na rok 2020 dyrektywą unijną tzw. "3x20", ale niektóre z nich 
(np. USA czy Chiny) nie ratyfikowały nawet protokołu z Kyoto . 

5 .l. Ocena aktualnej sytuacji "nowych" krajów Unii Europejskiej w aspekcie wprowadzonych 
i proponowanych przepisów UE dotyczących emisji C02 do atmosfery 

Zgodnie z informacjami podanymi w pracy [18] : 
"Bogate państwa już oferują biedniejszym odpowiednie urządzenia i usługi eksperckie. Oczy

wiście nie za darmo. Na przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu można więc nieźle zarobić, zwłasz
cza gdy wprowadzi się obowiązujące normy międzynarodowe". 

Interesujące są dane opublikowane przez Unię Europejską w pracy ,,Bektimpfung des Klimawan
dels" [27], gdzie przedstawiono emisję gazów cieplarnianych w ekwiwalencie co2 w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w roku 1990 i 2005 . 

Analizując dape zamieszczone w pracy [27] możemy stwierdzić , że: 

l. Polska emitowała w 2005 roku 10,5 Mg gazów cieplarnianych jako ekwiwalent C02/mieszkań
ca, tyle ile średnia z 27 krajów Unii Europejskiej. Rekordzistąjest Luxemburg, który emituje 
28 Mg gazów cieplarnianych jako ekwiwalentu C02/mieszkańca. 

2. Dziewięć krajów Unii Europejskiej (w tym tylko l kraj z tak zwanej "nowej Unii") pomiędzy 
rokiem 1990 a 2005 zwiększyło emisję gazów cieplarnianych jako ekwiwalent C02/mieszkań
ca średnio o 20,7%. 

3. Siedemnaście krajów Unii Europejskiej zmniejszyło pomiędzy rokiem 1990, a 2005 emisję ga
zów cieplarnianych jako ekwiwalent C02/mieszkańca średnio o 23,6% w tym: 
- o 11,32% w krajach "starej Unii", 
- o 34,00% w krajach "nowej Unii". 
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Rys. 6. Przykład braku korelacji zmian temperatury atmosfery ze zmianą zwartości C02 w atmosferze [37] 
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Bardzo dużo do myślenia dają również wykresy z rysunku 6 sporządzone w oparciu o pracę Ze
rity [37]. Na niżej wymienionym rysunku ukazano przebieg odchyleń temperatury atmosfery oraz 
odchyleń promieniowania słonecznego w ostatnim okresie czasu (ok. 40 lat) . Przebieg zmian tych 
odchyleń jest bardzo podobny do siebie. Wykres przyrostu zawartości C02 w atmosferze nie kore
luje natomiast z odchyleniami temperatury atmosfery w tym samym okresie czasu. 

5 .2. Ocena aktualnej sytuacji Polski w aspekcie wprowadzonych i proponowanych przepisów KE 
dotyczących emisji co2 do atmosfery oraz konieczności rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi między innymi w pracy [24], "W ramach Strategii (STOP) 
Komisja Europejska zaproponowała scenariusz tak zwanej Maksymalnej Fizycznej Technicznej Re
dukcji (MFTR) emisji zanieczyszczeń, który został oparty na istniejących technikach ograniczania 
emisji, niezależnie od kosztów ich realizacji". 

··- - ·· Paliwa kopalne (77%) 

. · Energia nuklearna (6° ·,) 

Energia wodna 1 biomasa 

(15"~) 

Nowa odnawialna (2%) 

Rys . 7. Światowe zużycie energii według rodzajów w roku 2000 [13] 

Przyjęte bądź planowane do przyjęcia przez Unię Europejską wielkości dotyczące sposobów usu
wania skutków zanieczyszczeń !irodowiska, zdaniem UE będące efektem emisji antropogennych ga
zów cieplarnianych, są moim zdaniem dla Folski praktycznie nie do przyjęcia, ponieważ globalne 
zużycie energii według rodzajów (vide rys. 7) wykazuje, że udział: 
- paliw kopalnych wynosi 77% (wielkość zbliżona do warunków polskich); 
- nowych źródeł energii to zaledwie 2%. 

Wartości zaczerpnięte z praey [24] są dla Folski teoretycznie i praktycznie nie do przyjęcia po
nieważ założenie przez UE, że do 2020 roku łączny bilans pierwotnych nośników energii dla węgla 
i biomasy będzie wynosił 6% (przy obecnych 95% udziału węgla w Polsce). Ponadto bardzo pro
blematyczny wydaje się być planowany gwałtowny przyrost udziału OZE w Polsce z obecnego ni
skiego poziomu do 22% ponieważ: 
l. Udział OZE w światowym zużyciu wynosi tylko 2% (vide rys. 15) . Udział zainstalowanej mo

cy według [21] dwóch polskich OZE (wiatr i fotowoltaika) w stosunku do takich samych OZE 
w Europie wynosi : 0,26% -elektrownie wiatrowe, 0,02%- ogniwa fotogalwaniczne. 

2. Koszty wytwarzania energii elektrycznej według [13] z różnych źródeł przedstawiają się nastę
pująco (centy/kWh): węgiel brunatny i kamienny 4,3 do 4,8, gaz ziemny 3,4 do 5,0, energia nuk
learna 10,0 do 14,0, biomasa 7,0 do 9,0, energia wodna 2,4 do 7,7, ogniwa fotowoltaiczne 25 
do 50 do 100, energia wiatru 4 ,0 do 6,0. 
Przyjmując najwyższe koszty wytwarzania energii dla wszystkich wyżej wymienionych nośni

ków (dla węgla 4,8 jako 100%), koszty wytwarzania z poszczególnych źródeł energii w stosunku 
do węgla przedstawiają się następująco : gaz ziemny 104,2%, energia nuklearna 291,7%, biomasa 
187,5%, energia wodna 160,4%, ogniwa fotowoltaiczne od 1041% do 2083%, energia wiatru 125%. 
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Wyżej przedstawiona analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej wykazuje, że na dzień dzi
siejszy węgiel jest najtańszym źródłem pozyskiwania energii, co jest niezmiernie ważne dla Polski. 

Delegacja Polski 10 grudnia 1997 roku zgodziła się na 6% redukcję C02• Polska, z różnych 
względów, już obniżyła w stosunku do roku 1990 emisję C02 o około 25%. 

Polska w ramach podziału emisji na poszczególne kraje otrzyma:ta limit 208,5 mln Mg/rok w la
tach 2008-2012, co jest niższe od poziomu z roku 2007 o około 80 milionów Mg. W trakcie za
twierdzania Folskiego Programu Rozdziału emisji C02 na poszczególne sektory gospodarki, KE chce 
namjeszcze obniżyć poziom emisji o kolejne 1.5 mln Mg. 

W Polsce, jak niedawno stwierdził w Brukseli Minister M. Nowicki, proponowane ograniczenia 
emisji C02 "wpłynęłyby negatywnie na poziom życia Polaków, na naszą konkurencyjność i gospo
darkę, a koszty energii mogą wzrosnąć o 70%". 

KE planuje wprowadzić przepis, aby każda nowopowstała elektrownia ~ 300 MW, miała insta
l ację do separacji C02 oraz wybudowany magazyn do składowania C02, a istniejące elektrownie 
musiały je wybudować (tak zwane ces ready). 

Zmiana w zakresie przydziału limitów emisj i C02 do atmosfery najbardziej z wszystkich krajów 
uprzemysłowionych świata dotknęłaby Polskę, gdyż nas;;: kraj ma najwyższy procentowy (ok. 95%) 
udział węgla w produkcji energii elektrycznej (tab. 3). 

Tabela 3. Kraje o największym udziale węgla w produkcji 
.. l k . [o/c ](C al F W Id C al I . ) energ11 e e tryczne1 o o acts. or o nstttute 

Polska 94,5 Południowa Afryka 93 

Chiny 79 Izrael 77 

Australia 77 Kazachstan 70 

Maroko 68 India 68 

Republika Czeska 61,5 Grecja 60,5 

Niemcy 51 USA 50,5 

Ten 95% udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest niesamowicie istotnym 
faktorem naszej niezależności od dostaw pierwotnych nośników energii z zewnątrz. W Unii Euro
pejskiej tylko Wielka Brytania ma korzystniejszą sytuację energetyczną (tab. 4). 

Tabela 4. Zależność poszczególnych krajów od dostaw pierwotnych 
' 'k' .. ( . l ) nosm ow energ11 z zewnątrz CJQracowante w asne 

Wielka Brytania 13% Węgry 65,3% 

POLSKA 18,4% Belgia 80,7c;{; 

Czechy 37,6% Hiszpania 85,1% 

Szwecja 45% Włochy 86,8% 

Francja 54,5% Portugalia 99,4% 

Niemcy 65,1% Unia Europejska 56,2% 

Bardzo rzetelną, wnikliwą i dogłębną analizę i ocenę omawianej w niniejszym rozdziale proble
matyki przeprowadzili PT Autorzy raportu Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie 
wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02 na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących 
paliwa kopalne orazpoziom cen energii elektrycznej [31] . 
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Poniżej zostanąprzedstawione wnioski Autorów opracowania opublikowanego w ww. raporcie: 
,,Przeprowadzone analizy ilościowe i jakościowe wykazały, że wdrożenie w Polsce pakietu energe
tyczno-klimatycznego zgodnie z propozycją KE z 23 stycznia 2008 roku spowoduje szereg negatyw
nych skutków dla systemu energetycznego, gospodarki krajowej i sytuacji bytowej gospodarstw do
mowych. Najważniejsze ilościowe skutki wdrożenia Pakietu 2008 wyliczone przy pomocy zestawu 
modeli obliczeniowych są następujące: 
l. Bezpośrednie koszty związane z dopasowaniem struktur technologicznych i paliwowych do no

wej polityki UE 8-12 mld zł rocznie w okresie 2020-2030. 
2. Wzrost cen energii elektrycznej kupowanej od producenta o około 60% w stosunku do scenariu

sza bez polityki klimatycznej . 
3. Pośrednie koszty liczone utratą PKB wynoszą 154 mld zł rocznie w roku 2020 roku i rosną do 

poziomu 503 mld zł rocznie w 2030 roku. 
4. Spadek dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych około l O o/o w roku 2030 - w wy

niku wymienionego spadku PKB. 
5. Wzrost udziału energii w budżetach domowych z poziomu l lo/o w 2005 roku do poziomu 14,1-

-14,4% w latach 2020-2030 w porównaniu z 12,7-12,9% bez polityki klimatycznej (przy zało
żeniu zasilenia gospodarstw domowych przychodami z aukcji) . 

PODSUMOW ANIE 

Jednym z głównych oficjalnych celów w polityce energetycznej UE jest ochrona klimatu . Cel ten 
UE planuje osiągnąć między innymi przez redukcję o 20% emisji C02 od atmosfery do roku 2020. 
W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że w dyskusjach naukowych na temat przyczyn 
zmian klimatycznych jest wiele kontrowersj i i niepewności. Nie można kierować naturalnymi zja
wiskami, które powodują zmiany klimatyczne na Ziemi. Stanowisko UE dotyczące wpływu antro
pogennej emisji co2 do atmosfery na efekt cieplarniany, zdaniem wielu ośrodków naukowych 
w Polsce, Europie i Świecie jest zbyt stronnicze. W oparciu o wyniki badań wielu ośrodków nau
kowych, studia materiałów źródłowych oraz własne przemyślenia pragnę poprzeć PT Uczonych -
Autorów tezy, że Emisja antropogennego C02 do atmosfery w znikomym stopniu wpływa na efekt 
cieplarniany. 

Uzasadnienie tezy: 
l. Według wybitnych naukowców reprezentujących nauki ścisłe- astrofizycy, oceanografowie, 

meteorolodzy, geolodzy, glacjolodzy, hydrolodzy "współczesne ocieplenie jest naturalnym pro
cesem wywołanym przez zmieniającą się geometrię obiegu Ziemi wokół Słońca". Bardzo waż
ną rolę odgrywają zmiany aktywności Słońca w cyklu jedenastoletnim (między innymi plamy 
na Słońcu obserwowane od czasów Galileusza). 

2. ?ara wodna jest podstawowym (najważniejszym) gazem odpowiadającym za efekt cieplarniany: 
około 96% według badań przedstawionych przez prof. Z. Jaworawskiego (1998 r.), około 70% 
według badań PT Uczonych z Bundesanstalt filr Geowissenschaft und Rohstofe (Hannover 2004 r.), 
około 60% według badań Prof. Z. Brzózki. 

3. Poza parą wodną najważniejszymi gazami cieplarnianymi są gazy występujące w przyrodzie 
(C02, CH4, 03 i NO,) oraz freon- sztuczny, wyprodukowany przez człowieka związek che
miczny. Gros gazów cieplarnianych tej grupy (C02 i CH4) pochodzi ze źródeł naturalnych jak: 

wulkany podmorskie, lądowe i błotne; 
- procesy rozkładów substancji organicznych w oceanach; 
- rolnictwo (w tym zmiany charakteru upraw gruntów) i hodowla bydła. 

4. W grupie gazów cieplarnianych najniebezpieczniejszym gazem wydaje się być freon, mimo iż 
jego procentowy udział w tej grupie jest około 3,5 razy mniejszy aniżeli C02. Freon ma jednak 
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podobną żywotność w atmosferze jak C02• Ponadto jego efektywność pochłaniania promienio
wania podczerwonego w stosunku do co2 jest do 20 000 razy większa, co jest fundamentalnym 
faktorem stanowiącym o efekcie cieplarnianym. Oprócz tego, mimo podjętych działań (np. kon
wencja montrealska) nadal odnotowuje się przyrost zawartości freonu w atmosferze o 3% w ska
li roku. Zastanawiająca wydaje się więc być zmasowana kampania wymierzona przeciwko COb 
który jest przede wszystkim pochodzenia naturalnego. Człowiek może podjąć realne i skutecz
ne kroki tylko przeciw zjawiskom, które sam wywołuje. W tym przypadku praktycznie może 
jedynie wyeliminować z grupy gazów cieplarnianych wytworzony przez siebie sztuczny zwią
zek chemiczny jakim jest freon. 

5. Wpływ działalności człowieka na przebieg tzw. efektu cieplarnianego jest znikomy. Wszystkie 
gazy cieplarniane wytworzone przez człowieka to: 2,1% (C02 - 1,2%, pozostałe gazy 0,9%) 
wg PT Uczonych z BGR (Hannover 2004 r.), 5% (C02 - 2,44%, pozostałe gazy 2,56%) wg 
prac badawczych przedstawionych przez prof. Z. Jaworowskiego. 

6. Liczne grono (kilkadziesiąt tysięcy) PT Naukowców z całego Świata, w tym kilkudziesięciu 
Laureatów Nagrody Nobla oraz niektórzy politycy (np. Prezydent Czech dr V. Klaus) nie po
dziela poglądu, że antropogenny C02 jest głównym sprawcą zmiany klimatu Ziemi. 

7. Badania i obserwacje wielu Instytutów Naukowych w Świecie, zajmujących się klimatem, wy
kazują, że w ostatnich latach klimat nie tylko, że się nie ociepla, ale ulega oziębieniu. Wyniki 
prowadzonych przez Instytuty Badawcze (np. angielski Hadley- CRUT i amerykański GISS, 
UAH i RSfS, Geozentrum Hannover- Niemcy) prac naukowych sugerują wręcz, że rozpoczęła 
się już epoka ochłodzenia. 

8. Próby wprowadzenia przez UE nowych regulacji w zakresie ograniczania emisji antropogenngo 
co2 dotknie przede wszystkim tak zwane "nowe kraje unijne" (kraje postkomunistyczne) mimo 
iż w okresie 1990-2005 dziewięć krajów "nowej Unii" znacznie obniżyło emisję gazów cieplar
nianych w ekwiwalencie COb w tym Polska o 18%. Bardzo gro:tnajest również propozycja Ko
misji Europejskiej dotycząca wprowadzania technik ograniczania emisji, niezależnie od kosztów 
ich realizacji. 

9. Najbardziej poszkodowanym krajem w UE z uwagi na planowane zmniejszenie emisji C02 do 
atmosfery będzie Polska, ponieważ 95% energii elektrycznej jest produkowana z węgla (pierw
sze miejsce w Świecie). Bardzo szkodliwym dla Polski jest również zapis w Europejskim Sce
nariuszu Energetycznym, który przewiduje, że do 2020 roku w grupie pierwotnych nośników 
energii biomasa i węgiel będą miały łącznie 6% udziału . Zapis ten jest całkowicie sprzeczny ze 
stanowiskiem Światowej Rady Energetycznej, która przewiduje:, że zapotrzebowanie na węgiel 
w UE do 2030 roku wzrośnie o l DO%. 

10. Bardzo istotnym elementem dyskusji o wpływie emisji antropogennego C02 jest fakt, że cała 
Unia Europejska ma tylko 14% udział w globalnej emisji tego2: gazu. Na Polskę przypada uła
mek procenta. Reszta, to jest 86% emisji przypada na kraje (głównie USA, Chiny), które nie ra
tyfikowały do tej pory protokołu z Kioto. 
Przedstawione powyżej dziesięć punktów uzasadnienia tezy, że emisja antropogennego C02 do 

atmosfery w znikomym stopniu wpływa na efekt cieplarniany może być podstawą do odpowiedzi na 
pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu: Czy emisja antropogennego C02 może mieć 

wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 
Odpowiedź brzmi: NIE. 

Poniżej zostarią przedstawione podstawowe argumenty, które uzasadniają konieczność dalszego 
wydobywania węgla kamiennego i brunatnego w Polsce: 
l. Polska gospodarka od wielu pokoleń w zasadniczy sposób jest uzależniona od pierwotnego no

śnika energii, jakim jest węgiel. Świadczą o tym ilości wydobytego do dnia dzisiejszego węgla 
kamiennego (11 miliardów Mg) i węgla brunatnego (2,5 miliarda Mg) . 

2. Rozpoznane światowe zasoby węgla przy aktualnych wskaźnikach zużycia wystarczą na co naj
mniej 200 lat. Wydobycie węglajest mniej kapitałochłonne niż ropy i gazu. Według Światowej 
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Rady Energetycznej na wydobycie jednej tony węgla przeliczonej na równoważnik toe potrze
ba mniej niż 5 USD, dla ropy naftowej 22 USD, a dla gazy około 25 USD. 

3. Polskie zasoby węgla kamiennego to według różnych źródeł od kilku do kilkunastu miliardów 
Mg a węgla brunatnego około 140 miliardów Mg. 

4. Obecne roczne wydobycie węgla kamiennego w Polsce (ok. 85 milionów Mg) jest większe od 
sumarycznego wydobycia węgla pozostałych krajów UE. Roczne wydobycie węgla brunatnego 
(ok. 60 milionów Mg) lokuje Polskę na drugim miejscu w UE po Niemczech (ok. 180 milio
nów Mg) . Wymienione powyżej polskie wydobycie węgla jest nieodzowne do wyprodukowa
nia 95% energii elektrycznej w Polsce. 

5. Bardzo ważnym argumentem do dalszego wydobywania węgla w Polsce według danych z "Ra
portu o stanie świata" są koszty wytwarzania energii elektrycznej, które są najniższe dla węgla 
i najwyższe dla ogniw fotowoltaicznych. 

6. Mimo niezbędności dalszego wydobywania węgla w Polsce należy dołożyć starań aby w mak
symalnym stopniu oszczędzać energię chroniąc tym samym zasoby nieodnawialnego pierwotne
go nośnika energii jakimjest węgiel , który w przyszłości będzie mógł być lepiej wykorzystany. 

7. Bardzo wiele uwagi należy poświęcić Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) szczególnie w jej 
lokalnych zastosowaniach. Z uwagi jednak na: 

znaczne koszty pozyskiwania energii z OZE (nawet kilkanaście razy większe niż koszt jej 
produkcji z węgla); 

- oraz początkową fazę ich wdrażania w Polsce (udział zainstalowanej mocy dwóch polskich 
OZE- wiatr i fotowoltaika - w stosunku do takich samych OZE w UE wynosi około 0,26% 
dla elektrowni wiatrowych i około 0,02% dla ogniw fotowogalwanicznych) spełnienie wy
mogów UE dotyczących znacznego przyrostu OZE w Polsce wydaje się być w najbliższych 
latach nierealne. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski 
i rolą górnictwa węgla kamiennego w tym obszarze. Na tle danych obrazujących zużycie pierwot
nych źródeł energii oraz spodziewany wzrost tego zużycia w przyszłości scharakteryzowano pro
blemy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Opisano założenia polskiej polityki energety
cznej wraz z głównymi kierunkami działań oraz rolę węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeń
stwa energetycznego. Podano warunki, których spełnienie pozwoli zapewnić bezpieczeństwo ener
getyczne Polski opierając się na krajowych zasobach węgla kamiennego. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, popyt i podaż, wę
giel kamienny, pierwotne źródła energii, odnawialne źródła energii 

l. WPROW ADZENIE 

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego w ostatnich latach stała się priorytetem gospodarek 
świata, Europy jak również Polski. Jeszcze do niedawna ustalanie polityki energetycznej było spra
wa drugorzędną. Działo się tak, dlatego że dostępność rodzimych surowców, niskie ceny importo
wanych paliw oraz stałe źródła ich importu wydawały się być stabilne i niewyczerpalne. Sytuacja 
zmieniła się drastycznie, kiedy okazało się, że wywołany intensywnym rozwojem gospodarczym 
poszczególnych państw, popyt na energię stał się kartą przetargową a nawet podstawą szantażu po
litycznego. 

Tylko od 2000 roku światowa konsumpcja węgla wzrosła o 317o. Węgiel jest dominującym su
rowcem dla światowej produkcji energii elektrycznej i jego aktualny udział wynosi tutaj około 
39% [5] . 

Gospodarka energetyczna Europy oparta jest na węglu i zajmuje trzecią pozycję w skali świata 
ze względu na konsumpcję tego surowca. W ostatnich latach Unia Europejska zużywa węgla w iloś
ci około 318 Mtoe, co stanowi ponad 10% jego światowego zużycia. Polska znajduje się na dzie
wiątym miejscu wśród największych światowych konsumentów węgla świata, za Niemcami i Ko
reąPołudniową, która wyprzedziła Polskę w tym rankingu w 2007 roku (rys. 2). 

Szybki wzrost gospodarczy w Chinach i Indiach a co za tym idzie stale rosnące zaporzehawa
nie na energię, według analityków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), będzie miało 
szerokie konsekwencje nie tylko dla tych krajów, ale również dla całej reszty świata. IEA szacuje, 
że do roku 2030 potrzeby energetyczne świata wzrosną nawet o połowę, a 45% udział będą miały 
tutaj Chiny i Indie [11] . Ze scenariuszy opracowanych przez IEA wynika, że rosnące zapotrzebo
wanie na energie będzie w głównej mierze zaspakajane przez paliwa kopalne, które pokryją ponad 
80% światowego popytu, czego wynikiem będzie wzrost emisji gazów cieplarnianych o około 57%. 
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Figure l. Energy demand projection in the Reference Scenario. WEO 2008 [11] 

1400 
1200 

1000 
800 

600 
400 
200 

o 

Najwięksi konsumenci węgla w świecie w roku 2007 

1'H1 A 
(Mtoe) 

' .--
r-

r-

r- r--s73,7 
r-

t- t- LVO 125,3 
t- t-

l J 
97,7 94,5 86 59,1 51",1 

1::1 
l 

Cl 
l 

Cl 
l 

CJ 
l r=1 

l 
r=1 

53!~ 

l = l 

Rys. 2. Najwięksi konsumenci węgla w roku 2007. BP Statistical Review of Word Energy, czerwiec 2008 [2] 
Figure 2. The major hard co al consumers in 2007. BP Statistical Review o f Word Energy, June 2008 (2] 

Europejskie podejście do zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego zmieniło się znacząco po 
wydarzeniach na politycznej arenie międzynarodowej, jakie miały miejsce ostatnich latach. Walka 
o drogi transportu surowców energetycznych, brak dywersyfikacji importu ropy i gazu, a także wy
magania polityki klimatycznej spowodowały, że priorytetem staje się ponadpaństwowe podejście do 
polityki energetycznej zgodnie z założeniami, że tylko wspóina polityka energetyczna jest w stanie 
zapewnić dalszy stabilny rozwój krajów unijnych. Kraje Unii Europejskiej są w 54% zależne od do
staw surowców i paliw energetycznych z importu. Prognozy wskazują na to, iż w 2030 roku zależ
ność ta może wzrosnąć nawet do 70%. Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrze-
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bowania na energię. Blisko 45% importowanej ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego Wscho
du, 40% gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji, co powoduje silne uzależnienie krajów unijnych od 
wschodnich dostawców a tym samym osłabienie bezpieczeństwa energetycznego krajów członkow
skich [Nowe Życie Gospodarcze, październik 2008]. Ceny energii w krajach UE wzrosły w ciągu 
2008 o około 15% a wspomniany ponad50 - procentowy import kosztuje każdego obywatela Unii 
około 700 euro rocznie [12]. 

Obecnie w UE jedynie 5,6% energii pozyskiwane jest ze źródeł energii odnawialnej a do roku 
2010 udział ten ma wynieść 12% w unijnym bilansie energetycznym. Podjęte w odpowiednio wcześ

nie działania na rzecz zwiększenia wykorzystania niskowęglowych technologii energetycznych i po
prawy sprawności energetycznej mogły być szansą na większe bezpieczeństwo i niezależność ener
getyczną tylko unii Europejskiej, ale również innych krajów świata. W rezultacie, zmiany Klima
tyczne stały się rzeczywistym zagrożeniem z jednoczesnym pogorszeniem bezpieczeństwa dostaw 
energii [7]. Obecnie ponad 94% zanieczyszczeń atmosfery dwutlenkiem węgla związanych z dzia
łalnością człowieka pochodzi z energetyki. Proponowana przez Komisje Europejską polityka ener
getyczna dla Europy, poprzez zastosowanie kompleksowego pakietu środków, ma na celu osiąg

nięcie ambitnych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu udziału energii 
odnawialnej, zwiększenia efektywności energetycznej, racjonalizację zużycia energii, jak również 
ograniczenie uzależnienia Unii od zewnętrznych rynków importu surowców energetycznych poprzez 
stworzenie wewnętrznego rynku energii . 

2. ZAŁOŻENIA POLSKIEJ FOLITYKI ENERGETYCZNEJ 

Polska jako członek Unii Europejskiej partycypuje w ustalaniu wspólnotowej polityki energetycz
nej . Współpraca ta polega na aktywnym udziale w kreowaniu polityki energetycznej UE z uwzględ
nieniem stanowiska korzystnego dla naszego kraju jak również implementacji założeń polityki wspól
notowej do polityki energetycznej Polski. Wymaga to uwzględnienia specyficznych warunków kra
jowych, stanu posiadanych zasobów surowców energetycznych oraz uwarunkowań technologicz
nych produkcji i przesyłu energii [5]. Zgodnie z założeniami polskiej polityki energetycznej głów
nymi kierunkami w tym zakresie są: 

- Poprawa efektywności energetycznej, 
- Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, 
- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
- Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko . 

Opublikowana we wrześniu 2008 roku druga wersja projektu ,,Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku" dość szczegółowo określa cele energetyczne Polski, z jednoczesnym uwzględnieniem 
tendencji europejskich i światowych. Jasno tez została określona rola państwa w jej realizacji. Po
lityka w głównej mierze realizowana będzie przez komercyjne firmy energetyczne działające w wa
runkach konkurencyjnych rynków paliw i energii lub rynków regulowanych. Interwencjonizm pań
stwa będzie dopuszczalny jedynie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Priorytetowym działaniem, którego sukces przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa ener
getycznego, zahamowania wzrostu zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 
jest poprawa efektywności energetycznej . Utrzymanie wzrostu gospodarczego bez wzrostu zapo
trzebowania na energie pierwotną staje się celem głównym w zakresie poprawy efektywności ener
getycznej . Założony przez UE cel zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020 może jednak 
nie być łatwy do osiągnięcia. Według opinii Ryszarda Wnuka z Krajowej Agencji Poszanowania Ener
gii, aby osiągnąć energochłonność na poziomie UE- 15, trzeba się dobrze do tego przygotować 
a chwili obecnej powinniśmy wprowadzić działania oszczędnościowe . Jeżeli ocenimy, że potencjał 
oszczędności wynosi w zakładzie 23%, to średnio 11% przypada na działania beznakładowe lub 
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niskonakładowe, np. uporządkowanie gospodarki sprężonym powietrzem przynosi ogromne moż
liwości a około 5% oszczędności przypada na działania średnionakładowe, jak np. wymiana żaró-
wek, i 7% na działania wysokonakładowe . · 

Zaspokojenie krajowych potrzeb na surowce energetyczne to podstawa polityki energetycznej. 
Uzależnienie Folski od importu gazu w ponad 70% oraz ropy w ponad 95% wymusza podjęcie 
działań w celu nie tylko zróżnicowaniu kierunków dostaw, ale przed wszystkim dywersyfikacji su
rowców i paliw z uwzględnieniem również rozwoju i wdrożenia nowych technologii. 

Według projektu ,,Polityki energetycznej Folski do roku 2030" węgiel będzie podstawą zalew
nienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Po latach zaniedbań i braku inwestycji w gór
nictwie, rodzimy surowiec staje się po raz kolejny podstawą bezpieczeństwa energetycznego nasze
go kraju, główne jako paliwo dla elektroenergetyki. 

3. ROLA WĘGLA W REALIZACJI FOLITYKI ENERGETYCZNEJ 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju zależy w głównej mierze od niezależności zasobowej surow
ców energetycznych. Folska posiada jeden z najmniejszych wskaźników uzależnienia od importu 
surowców energetycznych w UE. Rodzime zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz racjonalne 
gospodarowanie nimi to szansa Folski na wzrost bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, 
tym bardziej, że krajowe zapotrzebowanie na ropę i gaz w prawie 70% jest pokrywane tylko z jed
nego kierunku dostaw. 

Wszystkie czynne obecnie (oprócz jednej) kopalnie są zlokalizowane w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym, które tym samym staje się głównym zagłębiem Polski. W Lubelskim Zagłębiu Węg
lowym działajedna kopalnia- Bogdanka. W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym eksploatację węg
la kamiennego zakończono w 2000 roku, kiedy zaniechano wydobycia z kopalni Nowa Ruda (pole 
Słupiec). Powodem zaniechania eksploatacji złóż z tego zagłębia były trudne warunki geologiczno
górnicze, powodujące nierentowność wydobycia. Zasoby odpowiadające parametrom zasobów bi
lansowych, a występujące w obszarach złóż zaniechanych, zostały zaliczone do zasobów pozabilan
sowych, ich wielkość w DZW szacowana jest na około 369 mln ton. 

Złoża eksploatowane w GZW zajmują aktualnie około 1100 km2 (czyli około 19% powierzchni), 
złoża rezerwowe o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kategorii C l) zajmują 660 km2 (11 %), 
złoża rezerwowe o zasobach rozpoznanych wstępnie (kat. C2) - 765 km2 (13%), a złoża wyeks
ploatowane lub zaniechane- 635 km2 (11 %). Około 27% powierzchni zajmują obszary perspekty
wiczne, gdzie oszacowano zasoby występujące w strefie głębokości do 1000 m. Pozostałą część za
głębia zajmują głównie obszary o zasobach prognostycznych i o nadkładzie większym od 1000 m 
oraz peryferyjne części zagłębia bez perspektyw zasobowych. Obecnie, około 78,3% udokumen
towanych zasobów bilansowy~h polskich węgli kamiennych występuje w GZW [10]. 

Stan geologicznych zasobów bilansowych zmniejsza się corocznie nie tylko na skutek wydoby
cia i strat eksploatacyjnych, a przede wszystkim ze względu na weryfikację i przeklasyfikowanie 
zasobów w procesie przystosowania ich do warunków gospodarki rynkowej. Najbardziej znaczące 
zmiany bazy zasobowej okresie restrukturyzacji górnictwa dotyczą GZW i DZW. Wydobycie w la
tach 1990-2003 zmniejszyło się z ponad 150 do około 96 mln ton. 

Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego wg stanu na 31.12.2007 rok wy
noszą 43 082 mln ton (rys . 3). Prawie% zasobów, to węgle energetyczne, Y4 to węgle koksujące, 
a inne typy węgli stanowią ułamek procenta wszystkich zasobów węgla. Zasoby złóż zagospodaro
wanych stanowią obecnie 37% zasobów bilansowych i wynoszą 16 119 mln ton [l O]. 

Patrząc na stronę produkcyjną podstawowych surowców energetycznych w naszym kraju wydo
bycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w 2007 roku wyniosło odpowiednio 87,4 mln Mg 
i 57,5 mln Mg, czyli spadło w porównaniu do 2006 roku odpowiednio o blisko 7,0 i 3,2 mln Mg [l]. 
W przypadku węgla kamiennego produkcja węgla koksowego wyniosła 13,6 mln Mg, a węgla ener-
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getycznego 74,6 mln Mg [9]. Pomimo tych spadków wydobycia Folskajest nadal największym pro
ducentem węgla w Europie, a produkcja tego surowca stanowi ponad 24% całkowitej produkcji wę
gla i ponad 57 ,o produkcji węgla kamiennego w Unii Europejskiej [5]. 

Zasoby i wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2007 
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Rys. 3. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego w Polsce, stan na 31.12.2007. 
Źródło: Surowce mineralne Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, 2008 [10] 
Figure 3. Hard coal reserves and production rate in Poland at 31.12.2007. 
Source: Surowce mineralne Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, 2008 [10] 

W bilansie energetycznym kraju około 50% energii pierwotnej pochodzi z węgla kamiennego 
(rys. 4) . Eksport surowca od kilku Jat spada wraz ze spadkiem jego wydobycia. W roku 2007 wy
niósł on około 12 mln ton przy wydobyciu na poziomie 87,4 mln ton. Spadek wydobycia niepoko
jący, nie tylko ze względu na potrzeby gospodarki, a w szczególności energetyki, ale także pogor
szenie efektywności produkcj i. 
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Rys. 4. Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2007. 
Źródło: Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki 
odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2008, Zbigniew Kamieński [6] 
Figure 4. Primary energy consumption mix in Poland in 2007. 
Source: Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki 
odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, November 2008, Zbigniew Kamie1'1ski [6] 
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W warunkach gospodarki polskiej opartej w ponad 90% na węglu niezbędne jest: 
Minimalizacja środowiskowych skutków wydobycia węgla- stosowanie zasad "czystszej pro
dukcji" - czystsze wydobywanie węgla; 
Systematyczna poprawajakości węgla; 
Racjonalna gospodarka odpadami górniczymi; 
Promocja węglajako paliwa z przyszłością; 
Lepsze wykorzystywanie kopalin towarzyszących pokładom węgla (metan, woda, itp.); 
Stały kontakt informacyjny z mieszkańcami. 

4. WIZJA DZIAŁALNOŚCI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU 

Zaostrzone wymagania ekologiczne stwarzają zagrożenie dla Polski ze względu na węglową struk
turę energetyki, zwłaszcza w produkcji energii elektrycznej. W perspektywie krótkoterminowej to 
przede wszystkim drastyczny wzrost kosztów energii. W perspektywie długoterminowej to również 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw, jeśli nie będzie zmiany podejścia do surowca węglowego i nie 
zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do wdrażania nowych czystych technologii wę
glowych. Duże znaczenie ma tutaj również zmiana struktury paliwowej źródeł energii elektrycznej . 
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Rys. 5. Prognoza potencjału źródeł energii odnawialnej do roku 2030. Źródło: ARE S.A., opracowanie 
dla PGE S.A., 2007 [4]. Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej, 
Ministerstwo Gospodarki, listopad 2008, Zbigniew Kamieński [6] 
Figure 5. Projection o f renewabie energy sources potential up to 2030. Source: ARE S.A., 
for PGE S.A., 2007 [4]. Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki 
odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, November 2008, Zbigniew Kamieński [6] 

Szansą dla polskiej energetyki i gospodarki są nowe zaawansowane technologie górniczo-energe
tyczno-chemiczne. Obecnie w skali światowej spala się około 86% węgla, jedynie 13% się od
gazowuje a zgazowuje tylko l%. W skali globalnej jedynie 14% wydobywanego węgla jest prze
twarzane na drodze jego elektrochemicznego przetwórstwa. Wzrost efektywności wytwarzania ener
gii z paliwa węglowego to również mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska . Ma to duże 
znaczenie gdyż zgodnie z Pakietem Energetycznym "3x20" Unia Europejska zamierza zredukować 
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emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w odniesieniu do poziomu roku bazowego Kioto, 
osiągnąć 20% udziału energii odnawialnej w bilanse energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% do 
roku 2030 oraz co najmniej 10% udziału biopaliw w ich zużyciu; zmniejszyć zużycie energii pier
wotnej o 20% w stosunku do poziomu zużycia bez dz iałań oszczędnościowych. Ograniczony po
tencjał energii odnawialnej oraz ograniczone możliwe tempo jego wykorzystania, co powoduje, że 
w okresie do 2030 roku możemy liczyć maksymalnie na 22.5 TWh z tych źródeł. Prognozę po
tencjału źródeł energii odnawialnej do 2030 przedstawiono na rysunku 5. 

Biorąc pod uwagę analizy i prognozy zapotrzebowania na energie elektryczną do roku 2030 
(rys. 7) oraz prognozy dynamiki wzrostu PKB dla Folski do 2030 roku (rys. 6) osiągnięcie założo
nego przez UE a także uwzględnionego w Polskiej polityce energetycznej celu zmniejszenia użycia 
energii pierwotnej o 20% będzie przedsięwzięciem trudnym i wymagającym wdrożenia wielu no
wych rozwiązań. Tym bardziej, że według publikowanych prognoza cen nośników energii pierrot
nej (rys. 8) do roku 2030 Europa narażona będzie na znaczący wzrost cen importowanych paliw 
energetycznych. 
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Rys. 6. Dynamika wzrostu PKB dla Polski do roku 2030 według Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową (IBnGR) i Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach (NTUA). 
Źródło: ARE S.A. , opracowanie dla PGE S.A., 2007 [4] 
Figure 6. Polish GDP increase up to 2030 according to Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) 
i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA). Source: ARE S.A., for PGE S.A., 2007 [4] 

= 
$: 250 
t=. 
'g,200 
Q) 

~ 150 

~ 100 ~--"""""'~==--r-
«1 l l l , 

:§ 50 - - - - .. ~ - -- - - ~ - --- - ~- - - - - -:- - - - - j 
.~ l l l 

~ o --11---ł---
·N 

~ 2005 2010 2015 2020 
lata 

2025 2030 

Rys. 7. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. 
Źródło: ARE S.A., opracowanie dla PGE S.A., 2007 [4] 
Figure 7. Projected electricity demand increase in Poland. 
Source: ARE S.A., for PGE S.A., 2007 [4] 
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Kluczowym elementem staje się więc tutaj podnoszenie świadomości społecznej w zakresie efek
tywnego wykorzystania i poszanowania energii jak również w zakresie nowych niskoemisyjnych te
chnologii węglowych tym bardziej że krajowe zasoby węgla, jako główne paliwo do elektroenerge
tyki, pozwoli na uniknięcie uniezależnienia bezpieczeństwa energetycznego Folski od zewnętrznych 
źródeł dos ta w. 
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Rys. 8. Dane statystyczne i prognoza cen nośników energii pierwotnej importowanych do Europy. 
Źródło: P. Capros National Technical University of Athens, 2006 [4) 
Figure 8. Statistical data and projection o f price o f primary energy sources imported to Europe. 
Source: P. Capros National Technical University of Athens, 2006 [4] 

Szacuje się, że podaż węgla dla celów energetycznych w latach 2006-2030 będzie sukcesywnie 
się zmniejszać z około 79 mln Mg w roku 2006 do około 77 mln Mg w roku 2015, aż do poziomu 
około 38 mln Mg w roku 2020, jeśli będą wykorzystywane wyłącznie zasoby znajdujące się na po
ziomach aktualnie czynnych i w budowie. Bardzo podobnie zmienia się sytuacja, jeśli weźmiemy 
pod uwagę wszystkie zasoby operatywne znajdujące się w obszarach zagospodarowanych kopalń: 
około 79 mln ton w roku 2006, około 77 mln ton w roku 2015 aż do 63 mln ton w roku 2020. Szcze
gółowe dane zobrazowano na rysunku 9. 
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Rys . 9. Możliwa podaż (sprzedaż) węgla dla energetyki w latach 2006-2030. 
Źródło: Prognoza wydobycia węgla kamiennego dla energetyki [3] 
Figure 9. Hard coal possible supply in the power industry sector for 2006-2300. 
Source: Prognoza wydobycia węgla kamiennego dla energetyki [3] 
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Uwzględniając powyższe analizy i prognozy przyszłego zapotrzebowania na surowce energie
tyczne potrzeba szybkiej modernizacji sektora energetycznego oraz podjęcie działań mających na 
celu zapewnienie dostępności rodzimych surowców energetycznych wydaje się być czynnikiem klu
czowym do osiągnięcia wysokiego poziomu niezależności energetycznej. Powyższe potrzeby zde
finiowane zostały w projekcie polityki energetycznej jako cele szczegółowe i są to: 
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zaporzebo

wania na węgiel, zagwarantowanie stabilnych dostaw do odbiorców i wymaganych parametrów 
jakościowych; 

- wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; 
wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla dla zwiększenia konku
rencyjności, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój 
technologiczny i naukowy. 
Dla realizacji powyższych celów zostaną podjęte działania obejmujące: 

- Wprowadzenie regulacji prawnych uwzględniających cele proponowane w polityce energety
cznej, a w szczególności instrumentów motywujących do prowadzenia prac przygotowawczych 
oraz utrzymywania odpowiednich mocy wydobywczych; 

- Zniesienie barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i brunat
nego; 

- Identyfikacja złóż strategicznych oraz ich ochrona przez ujęcie w planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

- Zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie dostęp
niania i przemysłowego zagospodarowania nowych, udokumentowanych złóż strategicznych ja
ko inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym; 

- Intensyfikacja badań geologicznych w celu powiększenia bazy zasobowej węgla z wykorzys
taniem nowoczesnego sprzętu wiertniczego; 

- Dokończenie trwających zmian organizacyjnych i strukturalnych. W uzasadnionych ekonomicz
nie przypadkach dopuszczenie możliwość tworzenia grup kapitałowych na bazie spółek węglo
wych i spółek energetycznych, po uzgodnieniu ze stroną społeczną zainteresowanych podmio
tów tworzących grupę; 

- Wsparcie dla gospodarczego wykorzystania metanu uwalnianego przy eksploatacji węgla w ko
palniach węgla kamiennego; 

- Rozwój zmodernizowanych technologii przygotowania węgla do energetycznego wykorzystania; 
Pozyskiwanie funduszy na rozwój górnictwa poprzez prywatyzację, której zasadność, wolumen 
akcji i czas debiutu będą analizowane pod kątem realizacji celów polityki energetycznej; 

- Wspieranie prac badawczych i rozwojowych nad technologiami wykorzystania węgla do produ
kcji paliw płynnych i gazowych, pozyskiwania czystej energii z węgla oraz w zakresie węglo
wych ogniw paliwowych [5]. 

PODSUMOW ANIE 

Zmniejszające się zasoby globalne ropy i gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych powodują, 
że zapewnienie państwu bezpieczeństwa energetycznego wymaga podjęcia działań w celu unieza
leżnienia od importowanych surowców energetycznych. Szacuje się, że obecne zasoby ropy wy
starczą na około 41 lat, a gazu na około 64 lata przy obecnym poziomie wydobycia. 

Polska posiada złoża węgla pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju 
przy spełnieniu określonych warunków. W tym celu niezbędne jest: 
- Rozwijanie prac geologicznych dla uszczegółowienia rozpoznania niezagospodarowanych pól 

górniczych (pola rezerwowe); 
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- Doskonalenie i wdrożenie technologii wybierania pozwalających na lepsze wykorzystanie zło
ża w pokładach cienkich (zasoby około l mld ton), nieregularnych i resztkowych partiach złóż, 
złóż zalegających w różnego rodzaju filarach ochronnych; 

- Zwiększenie środków inwestycyjnych na roboty udostępniające i rozwój techniczny kopalń; 
Zwiększenie chłonności na innowacyjne rozwiązania techniczne w sferze technologicznej oraz 
bezpieczeństwa pracy; 

- Rozwijanie technologii niekonwencjonalnych, szczególnie nowych technologii górniczych, che
micznych technologii wybierania złóż węglowych; 

- Rozwój nowych technologii paligeneracyjnych opartych na paliwie węglowym; 
- Podnoszenie sprawności istniejących zakładów energetycznych poprzez poprawę sprawności 

konwencjonalnych układów wytwarzania energii ze spalaniem węgla w warunkach podkrytycz
nych, superkrytycznych i ultrasuperkrytycznych; 

- Rozwijanie wysokoefektywnych i niskoemisyjnych technologii innowacyjnych Integrated Gasi
fication Combined Cycle (IGCC) i Pressurized Fluidized Bed Combustion (PFBC); 

- Intensyfikacja badań i opracowanie możliwości wdrożenia Integrated Gasification Cycle (IGFC). 
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Polish Energy Policy and Bard Coal Mining Activity till 2030 

The paper presents some aspects relating to polish energy policy and role of hard coal in that field. 
Security of energy supply was characterized in comparison with both date describing primary ener
gy sources consumption and projected increase of the consumption in a future. The principles of ener
gy policy as well as the main trends of activity were described. The conditions were given when ful
filled the national hard coal reserves provide the energy supply security in Poland. 
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Transpozycja dyrektywy o odpadach wydobywczych 
do prawodawstwa polskiego 

Jan Dulewski, Bogusława Madej, Małgorzata Waksmańska 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia proces powstawania ustawy o odpadach wydobywczych. 
Podstawą do przyjęcia tego aktu normatywnego w lipcu ubiegłego roku stała się dyrektywa 2006/ 
/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Autorzy 
artykułu poddali analizie najważniejsze postanowienia ustawy z dnia lO lipca 2008 roku o odpadach 
wydobywczych, określające m.in. podstawowe obowiązki posiadaczy odpadów z tego sektora. 

Do tej pory nie ukazały się akty wykonawcze, które mają rozstrzygnąć takie kwestie, jak np. do
puszczalne formy gwarancji finansowych, kryteria klasyfikacji obiektów gospodarowania odpadami 
do kategorii A. Z pewnością będą one bazować na decyzjach wykonawczych Komisji Europejskiej 
(KE) , które zostaną przyjęte w tym roku. Decyzje te, podobnie jak dyrektywa 2006/21/WE, będą 
podlegać obowiązkowi transpozycji do prawa krajowego. Artykuł prezentuje ich projekty przedsta
wione do konsultacji specjalnemu komitetowi technicznemu, który wspiera w pracach legistacyjnych 
Komisję Europejską. Przedstawiono również najnowsze dane na temat przemysłu wydobywczego 
w Polsce oraz ilości odpadów wytwarzanych przez ten sektor. 

SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, przemysł wydobywczy 

l. GENEZA DYREKTYWY 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia praz legislacyjnych w Unii Europejskiej (UE) nad dyrektywą 2006/ 
/2 1/WE stały się katastrofy ekologiczne, które miały miejsce w zakładach górniczych w Hiszpanii 
oraz w Rumunii. Uświadomiły one szerokiej opinii społecznej, jak katastrofalne skutki mogą zos
tać wywołane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami wydobywczymi. Zwyciężyło przekona
nie, iż konieczne jest uregulowanie wspólnych zasad gospodarowania w tym zakresie na szczeblu 
unijnym. 

Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie specjalnych badań, które wykazały, iż prowadzo
na do tej pory przez poszczególne państwa indywidualna polityka w zakresie zagospodarowania od
padów górniczych jest bardzo niejednorodna. W niektórych krajach w ogóle nie było szczególnych 
regulacj i prawnych poświęconych tym zagadnieniom, brakowało usankcjonowania obowiązków pod
miotów prowadzących tego rodzaju działalność . Dyrektywa 2006/21/WE wprowadziła wspólne dla 
wszystkich państw członkowskich UE minimalne normy, mające na celu zapobieganie lub reduko
wanie dla środowiska (w szczególności dla wody, powietrza, gleby, fauny i flory, krajobrazu, zdro
wia ludzkiego), negatywnych skutków wynikających z gospodarki odpadami wydobywczymi. 

Po raz pierwszy odpady wydobywcze zostały zdefiniowane jako odpady pochodzące z poszuki
wania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych. Wspólnotowy akt wpro
wadził też definicje wielu innych pojęć, takich jak, np. odpady przeróbcze, przeróbka, obiekt unie
szkodliwiania odpadów, hałda, tama, staw osadowy, rekultywacja. 
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Zasadniczy trzon regulacji zawartych w dyrektywie 2006/21/WE koncentruje się wokół zagad
nienia powierzchniowego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w specjalnie do tego przygo
towanych obiektach unieszkodliwiania odpadów. To właśnie te obiekty muszą być poddane szcze
gólnym rygorom, a ich prowadzenie jest uzależnione m.in. od uzyskania zezwolenia. Dyrektywa 
określa obowiązki związane nie tylko z lokalizacją, budową tych obiektów, ale także zasady ich bez
piecznego prowadzenia a także zamykania, po wcześniejszym zrekultywowaniu terenów przez nie 
zdegradowanych. 

2. WKOMPONOW ANIE DYREKTYWY DO PRAW A FOLSKIEGO 

Polski prawodawca, który stanął przed zadaniem transpozycji wspólnotowego aktu prawnego, mu
siał przede wszystkim podjąć decyzję, w jaki sposób wkomponować nowe przepisy do obowiązu
jącego już systemu prawnego w dziedzinie ochrony środowiska. Rozważano wiele rozwiązań, spo
śród których wybrano koncepcję stworzenia zupełnie nowego aktu normatywnego, dotyczącego wy
łącznie odpadów wydobywczych. Kierowano się przy tym chęcią zrealizowania postulatu jasności 
i przejrzystości prawnej dla odbiorców norm prawnych, co miało istotne znaczenie wobec faktu zbie
gu projektowanej ustawy z szeregiem innych aktów normatywnych, takich jak: ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, 
ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku- Prawo geologiczne i górnicze. 

W konsekwencji nowa ustawa o odpadach wydobywczych reguluje zasady gospodarowania od
padami wydobywczymi a także niezanieczyszczoną glebą na powierzchni ziemi, wzmiankuje też 
o wypełnianiu wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi. 

W sprawach dotyczących składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobis
kach górniczych ustawa odsyła do Prawa geologicznego i górniczego (art. l ust. 2). 

Co istotne, jeśli jakieś zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami wydobywczymi nie zo
stały uregulowane w ustawie o odpadach wydobywczych zastosowanie znajduje generalna, ogólna 
ustawa o odpadach. Takie rozwiązanie oznacza, iż przede wszystkim do odpadów wydobywczych 
odnoszą się przepisy ogólne generalnej ustawy o odpadach rozstrzygające m.in. istotną dla górnic
twa kwestię klasyfikacji mas ziemnych i skalnych. Należy przypomnieć, iż ustawa o odpadach za
strzega, że jeśli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan zagospodarowania przestrzen
nego dla terenu górniczego określą warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych 
usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przera
bianiem, to nie podlegają one jej przepisom. 

Na marginesie trzeba dodać:, że takie traktowanie mas ziemnych i skalnych ma funkcjonować 
do dnia l maja 2012 roku. Po tym okresie rygorom ustawy zarówno o odpadach wydobywczych, jak 
i generalnej ustawy o odpadach, zaczną podlegać masy ziemne usuwane lub przerabiane w związ
ku z wydobywaniem kopalin, jeśli tylko spełnią kryteria definicji odpadu. 

Wracając jednak do wątku głównego podkreślić należy, iż do odpadów wydobywczych stosuje 
się też katalog definicji zawartych w generalnej ustawie o odpadach, wśród których największe zna
czenie ma definicja wyjaśniająca, czym jest odpad. Konsekwentnie do odpadów wydobywczych sto
sować się też będzie nadal katalog odpadów wskazujący ich kody, jak również odpady niebezpie
czne- wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku 
w sprawie katalogu odpadów na podstawie art. 4 przepisów ogólnych ustawy o odpadach. 

Odpady wydobywcze podlegają także przepisom, określającym podstawowe zasady gospodaro
wania odpadami, zawartym w rozdziale 2 ustawy o odpadach, które m.in. dotyczą odzysku odpa
dów. Z tego względu podmioty prowadzące odzysk odpadów wydobywczych będą oprócz ustawy 
o odpadach wydob:rwczych nadal stosować przepisy ustawy o odpadach, w tym przepisy rozpo
rządzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszko
dliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 
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Prawodawca wyraźnie zastrzegł jednak (art. l ust. 3 ustawy o odpadach wydobywczych), iż wy
jątkiem jest rozdział 7 generalnej ustawy o odpadach (rozdział dotyczący składowania i magazyno
wania odpadów), który nie ma zastosowania do odpadów wydobywczych . W zakresie składowania 
zastosowanie znajdują bowiem tylko i wyłącznie przepisy ustawy o odpadach wydobywczych, któ
re regulują zasady prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów. 

Podkreślić trzeba, że rygory przepisów ustawy o odpadach wydobywczych zostały uzależnione 
od rodzaju odpadów, z jakimi mamy do czynienia. Prawodawca, w ślad za dyrektywą 2006/21/WE, 
podzielił je na trzy zasadnicze grupy: odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, 
odpady niebezpieczne. Oprócz nich występuje też niezanieczyszczona gleba niebędąca odpadem, 
ale podlegająca pewnym wybranym przepisom ustawy, a także odpady powstałe w wyniku wydo
bywania, przeróbki i magazynowania torfu, odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku po
szukiwania kopalin, z wyłączeniem ropy naftowej, soli kamiennej , soli potasowo-magnezowych 
i soli strontu. 

Najsurowszym rygorom podlegają oczywiście odpady niebezpieczne, dla których prawodawca 
nie przewidział żadnych odstępstw czy wyjątków . Inaczej jest z odpadami innymi niż niebezpieczne 
i obojętne, które zostały zwolnione z wielu wymagań ustawowych. Naj większe wyłączenia dotyczą 

jednak odpadów obojętnych i niezanieczyszczonej gleby. Podkreślić należy jednak to, że zwolnie
nia nie dotyczą przypadków, w których odpady są składowane w obiektach unieszkodliwiania od
padów stanowiących największe ryzyko dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska (tak zwana 
kategoria A). 

3. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW 

Jednym z najważniejszych instrumentów prawnych, jaki wprowadziła ustawa o odpadach wydobyw
czych jest program gospodarowania odpadami wydobywczymi, który stanowi podstawowy doku
ment zawierający najistotniejsze informacje o tych odpadach. Jest on przygotowywany przez posia
dacza odpadów na samym początku jego działalności, związanej z wytwarzaniem odpadów lub ich 
zagospodarowaniem. W zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia (wytwórca od
padów lub podmiot planujący prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów), zakres programu 
będzie różny . 

Program zawiera przede wszystkim charakterystykę odpadów, informacje o procesach ich wyt
warzania, przeróbki a także zagospodarowania polegającego na ich odzysku lub unieszkodliwianiu 
w obiekcie do tego przeznaczonym. W tym ostatnim przypadku program będzie bardzo obszerny, 
gdyż musi zawierać informacje również o samym obiekcie unieszkodliwiania odpadów. Chodzi tu 
o klasyfikację tego obiektu, a więc zaliczeniu go, bądź nie zaliczeniu, do kategorii A. Klasyfikacja 
przeprowadzana jest w oparciu o wyniki tzw. oceny ryzyka obiektu, czyli oceny m.in. tego, jakie ry
zyko dla ludzi oraz środowiska niesie ze sobą ewentualne nieprawidłowe prowadzenie tego obiektu 
lub utrata jego stabilności. 

Program musi opisywać skutki, jakie dla środowiska i zdrowia Judzi będzie powodowało unie
szkodliwianie odpadów a także instrumenty prewencyjne z tym związane. Trzeba ponadto wskazać 
m.in. technologie i środki służące zapobieganiu powstawania pożarów w obiektach, zakres i spo
sób monitoringu obiektów, opis sposobu ich zamknięcia wraz z rekultywacją zdegradowanego te
renu. 

Program musi być przedłożony właściwemu w sprawach odpadów wydobywczych organowi, 
którym zgodnie z art. 40 ust. l ustawy jest w zależności od rodzaju przedsięwzięć wojewoda, mar
szałek województwa lub starosta. 

Program powinien dawać pełny obraz dotyczący zagospodarowania odpadów, pozwalający orga
nowi administracji ocenić czy podmiot go przedkładający zachował hierarchię postępowania z od
padami, a więc dążył do ich ograniczenia, zminimalizowania ich negatywnego oddziaływania na śro-
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dowisko, zapewnienia w pierwszej kolejności odzysku odpadów, a jeśli on jest niemożliwy- bez
piecznego unieszkodliwiania. 

Posiadacz odpadów musi uzyskać decyzję zatwierdzającą program, którą właściwy organ wy
daje po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego i właściwego wój
ta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Zasadnicza część ustawy o odpadach wydobywczych poświęcona jest regulacjom dotyczącym 
zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z definicją zawartą wart. 3 ust. l 
pkt 5 jest nim obiekt przeznaczony do składowania odpadów wydobywczych zarówno w formie 
stałej, ciekłej, w roztworze lub zawiesinie, w tym tamy, hałdy i stawy osadowe. Obiektami nie są
jak wyraźnie zaznaczono- wyrobiska górnicze wypełniane odpadami wydobywczymi w celach re
kultywacyjnych i technologicznych. 

Prawodawca dokładnie określił dopuszczalne terminy magazynowania odpadów, po upływie któ
rych muszą one zostać poddane bądź odzyskowi, bądź składowaniu w obiekcie. Nie dotyczy to od
padów niebezpiecznych, które w ogóle nie mogą być magazynowane - należy je niezwłocznie za
gospodarować, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wytworzenie było niemożliwe do przewidzenia- wte
dy dopuszcza się okres magazynowania przez 6 miesięcy. Dla odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne okres magazynowania wynosi odpowiednio l rok, a dla odpadów obojętnych, niezanie
czyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne, wytworzonych w czasie prac 
poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania tor
fu przewidziano okres nie dłuższy niż 3 lata (art. 7). 

Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Jest ono wy
dawane przez właściwy organ (wojewoda, marszałek województwa lub starosta) na czas oznaczo
ny, nie dłuższy niż 10 lat i zakży od posiadania zatwierdzonego programu gospodarowania odpa
dami, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięw
zięcia na środowisko, a w przypadku składowania odpadów niebezpiecznych lub innych odpadów 
wydobywczych w obiekcie, który ma być zaklasyfikowany do kategorii A, od posiadania gwaran
cji finansowej lub jej ekwiwalentu. Ten ostatni instrument prawny ma służyć zapewnieniu wykona
nia wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem obiektu również po jego zamknięciu przez 
podmiot go prowadzący a także dostępu do środków finansowych potrzebnych na zamknięcie obiek
tu i rekultywację zdegradowanego przez niego terenu. Jeśli planowany obiekt unieszkodliwiania od
padów będzie zaklasyfikowany do kategorii A, w zezwoleniu na jego prowadzenie wskazane mu
szą być terminy wprowadzenia: polityki zapobiegania poważnym wypadkom, systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. 

Spośród dalszych szczegółowych przepisów ustawy o odpadach wydobywczych, regulujących 
zasady prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów, istotne znaczenie mają normy określa
jące procedurę ich zamykania. Można zauważyć, iż przepisy dotyczące zamykania tych obiektów 
są podobne w dużym stopniu do postanowień generalnej ustawy o odpadach. 

Postępowanie w sprawie zamknięcia obiektu wszczyna się co do zasady na wniosek posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt. W takim przypadku, zanim zostanie wydana decyzja zezwalająca 
lub odmawiająca zezwolenia na zamknięcie, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
musi przeprowadzić specjalną kontrolę obiektu na miejscu. 

Może się też zdarzyć, iż w czasie zwykłej, ustawowo przewidzianej kontroli obiektu, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska z własnej inicjatywy stwierdzi, że istnieje konieczność jego zamk
nięcia. 

Decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie obiektu (wydawana przez właściwego wojewodę, mar
szałka województwa lub starostę) musi m.in. określać sposób tego zamknięcia, datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów do składowania, harmonogram działań dotyczących zamknięcia i rekulty
wacji terenu. Dopiero, jeśli wła~iciwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska potwierdzi prawi
dłowe zamknięcie obiektu, właściwy wojewoda, marszałek województwa lub starosta zwalnia posia
dacza odpadów, który prowadził obiekt z obowiązku posiadania gwarancj i finansowej lub jej ekwi-
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walentu. Nie zwalnia to jednak taki podmiot z innych obowiązków, takich jak, np. utrzymanie obiek
tu po zamknięciu oraz prowadzenie jego monitoringu. 

Istotne jest to, iż w sytuacji, gdy posiadacz odpadów nie wywiązał się z obowiązków zamknię
cia obiektu i rekultywacji terenu właściwy organ może dochodzić przed sądem kosztów wykonania 
tych obowiązków od podmiotu udzielającego gwarancji lub jej ekwiwalentu. 

Jak już wcześniej zaznaczono, wyrobiska poeksploatacyjne, w których odpady wydobywcze są 
lokowane w celach rekultywacyjnych lub technologicznych, nie są obiektami unieszkodliwiania od
padów. Jednakże posiadacz odpadów prowadzący taką działalność: jest zobowiązany do podjęcia 
odpowiednich środków w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i środowiska wodnego, pro
wadzenia monitoringu, zapewnienia stabilności odpadów wydobywczych, a także monitorowania 
odpadów i wyrobisk. Zagadnienia związane z wypełnianiem wyrobisk górniczych odpadami wy
dobywczymi zostały ujęte w rozdziale 7 ustawy o odpadach wydobywczych. Przepisy tego działu 
określają wymogi, jakie powinny zostać uwzględnione podczas wypełniania wyrobisk. Są to 3 wa
runki: 
- zabezpieczenie stabilności odpadów wydobywczych, 
- zapobieganie zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, 
- monitoring wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami wydobywczymi. 

Ustawa o odpadach wydobywczych nie wprowadza w tym zakresie dodatkowych przepisów 
i wskazuje, że do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z włas
nego zakładu górniczego mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego. Wymie
nione wcześniej warunki powinny określać przepisy w sprawie prowadzenia ruchu zakładów gór
niczych. Z kolei sposób realizacji przedmiotowych warunków powinien zostać określony w planie 
ruchu zakładu górniczego. 

Konieczne jest tu wyjaśnienie, że rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych 
zakładach górniczych określają zasady kontroli stanu wyrobisk i zwałowisk, a także zasady lokali
zacji i budowy zwałowisk, natomiast konieczne jest uzupełnienie w tym zakresie rozporządzenia w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. W związku z pracami nad nowym Pra
wem geologicznym i górniczym, przygotowywane są również nowe rozporządzenia w sprawie pro
wadzenia ruchu zakładów górniczych, uwzględniające zagadnienia wymienione w art. 39 ust. l usta
wy o odpadach wydobywczych. 

Rozdział 7 ustawy o odpadach wydobywczych wprowadza również zapisy porządkowe. Wska
zuje się, że do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego 
zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy o odpadach, a w sytuacji, gdy działalność taka jest 
prowadzona w ruchu zakładu górniczego- mają zastosowanie również przepisy Prawa geologicz
nego i górniczego. Podobne zasady obowiązują w przypadku wypełniania wyrobisk górniczych od
padami innymi niż wydobywcze. Z zakresu ustawy o odpadach w szczególności należałoby wska
zać przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 

4. DECYZJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Przepisy dyrektywy 2006/21/WE ustanawiające generalne zasady postępowania z odpadami wydo
bywczymi nie odnoszą się do kwestii technicznych. Te zagadnienia, w myśl artykułu 22 dyrekty
wy, mają zostać uregulowane, jak już była o tym mowa, w decyzjach wykonawczych Komisji Eu
ropejskich przy wsparciu specjalnego Komitetu ds. postępu naukowego i technicznego legislacji 
w zakresie odpadów (Technical Adaptation Committee - T AC). W skład Komitetu wchodzą wy-
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znaczeni przez państwa członkowskie eksperci. Do zadań T AC należy opracowanie następujących 
zagadnień: 

- przekazywanie informacji do kompetentnych organów; 
- wymogi techniczne dotyczące określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod 

jego pomiaru; 
wytyczne w zakresie tworzenia gwarancji finansowych; 
wytyczne dla przeprowadzania inspekcji obiektów unieszkodliwiania odpadów; 

- zasady sporządzania charakterystyki odpadów wydobywczych; 
interpretacja definicji odpadów obojętnych z przemysłu wydobywczego; 

- zasady klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów; 
standardy metod pobierania prób odpadów wydobywczych i wykonywania analiz. 
Zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE w pierwszej kolejności opracowane muszą być kwestie: cha

rakterystyki odpadów wydobywczych, interpretacji definicji odpadów obojętnych, a także zasady 
klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów. Projekty decyzji w tych sprawach, jak również 
projekt decyzji w sprawie gwarancji finansowych, zostały już przygotowane, a ich przyjęcie Komis
ja Europejska zapowiedziała na pierwszą połowę 2009 roku. 

Projekt decyzji uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów 
wyjaśnia, iż celem charakterystyki odpadów wydobywczych przygotowywanej w ramach planu 
gospodarowania odpadami jest uzyskanie odpowiednich informacj i na ich temat, które pozwolą na 
ocenę i monitorowanie ich właściwości, cech charakterystycznych, a także na określenie możliwo
ści ich bezpiecznego zagospodarowania. Zgodnie z projektem decyzji dane na temat odpadów na
leży gromadzić w oparciu o już istniejące informacje, a w razie potrzeby na podstawie pobranych 
próbek i przeprowadzonych badań. Charakterystyka odpadów obejmuje takie kategorie jak: infor
macje ogólne na temat działalności poszukiwawczej , wydobywczej, przeróbczej, warunki geologi
czne złóż przeznaczonych do eksploatacji (np. typ skał otaczających, typ złoża, typologia minera
łów) typ odpadów i planowane postępowanie z nimi (pochodzenie odpadów, ich ilość, system trans
portu), geotechniczne właściwości odpadów (parametry oceny właściwości fizycznych odpadów) ' 
geochemiczne właściwości odpadów ((właściwości chemiczne i mineralogiczne odpadów, przewi
dywane zmiany składu chemicznego odcieku dla każdego typu odpadów w określonym przedziale 
czasu). 

Projekt decyzji w sprawie uzupełnienia definicji odpadów obojętnych zawiera kryteria zalicza
nia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych. Przede wszystkim odpady zaklasyfikowane 
do obojętnych muszą być stabilne w czasie, a więc nie podlegać przemianom, które mogłyby od
działywać na środowisko lub mieć wpływ na zdrowie ludzi. Kryteria są oparte m.in. na zawartości 
siarki siarczkowej i wartości potencjału neutralizacyjnego. Zawartość siarki siarczkowej w odpa
dzie nie powinna przekraczać 0,1 %, lub też zawartość siarki siarczkowej w odpadzie nie przekra
cza l% i jednocześnie współczynnik potencjału neutralizacyjnego, definiowany jako stosunek po
tencjału neutralizacyjnego do potencjału zakwaszania, jest wyższy od 3. Dalsze kryteria to palność, 
zawartość substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego (szczególnie arsen, kadm, 
kobalt, chrom, miedź, rtęć, molibden, nikiel, ołów wanad, cynk), a także zawartość substancji uży
wanych w procesie wydobycia lub przeróbki. Projekt decyzji zakłada również możliwość stwo
rzenia przez poszczególne państwa listy odpadów obojętnych. 

Projekt decyzji w sprawie zasad klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów uwzględnia 
kryteria zawarte w załączniku III do dyrektywy 2006/21/WE. Są to następujące kryteria: 
- kryterium bazujące na konsekwencjach wynikających z utraty stateczności lub nieprawidłowych 

działań; 

- kryterium bazujące na zawartości odpadów niebezpiecznych; 
kryterium bazujące na zawartości niebezpiecznych substancji lub preparatów. 
W przypadku pierwszego kryterium projekt decyzji wskazuje, że przewidywane konsekwencje 

należy rozpatrywać w kontekście potencjalnego zagrożenia dla życia ludzkiego, zagrożenia dla zdro-
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wia ludzkiego, a także wpływu na środowisko, przy uwzględnieniu wszystkich faz działalności 
obiektu. Ocena potencjalnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego w przypadku stawów osa
dowych powinna uwzględniać następujące czynniki: 

wielkość i własności obiektu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
ilość i jakość składowanych odpadów, włączając własności fizyczne i chemiczne; 
topografia miejsca lokalizacji obiektu; 

- czas przemieszczania się potencjalnej fali powodziowej do miejsc, w których znajdują się ludzie; 
- prędkość rozprzestrzeniania się fali powodziowej; 
- przewidywany poziom wody lub szlamu, a także tempo jego wzrostu. 

Ocena potencjalnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego w przypadku hałd powinna 
uwzględniać następujące czynniki: 
- wielkość i własności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
- ilość i jakość składowanych odpadów, włączając własności fizyczne i chemiczne; 
- kąt nachylenia skarp; 
- potencjał do powstania zawodnienia wewnątrz obiektu; 
- stabilność terenu, topografia; 
- sąsiedztwo cieków wodnych, budowli i budynków; 
- wyrobiska górnicze. 

Drugie kryterium bazuje na zawartości odpadów niebezpiecznych, wynikającej z porównania 
masy odpadów niebezpiecznych przewidzianych docelowo do nagromadzenia w obiekcie uniesz
kodliwiania odpadów wydobywczych z masą wszystkich odpadów, które mają być nagromadzone 
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do czasu jego zamknięcia (wartości okreś

lone dla suchej substancji). Jeś.Ii zawartość odpadów niebezpiecznych będzie wyższa niż 50%, to 
obiekt powinien zostać zaliczony do kategorii A. Jeś li zawartość będzie się mieścić w przedziale 
5-50%, to obiekt powinien zostać zaliczony do kategorii A, jednakże istnieje możliwość nie zali
czania go do tej kategorii, jeśli ocena ryzyka, uwzględniająca skutki występowania odpadów niebez
piecznych, wykaże, że przedmiotowy obiekt nie musi zostać zaliczony do kategorii A. Natomiast 
jeśli zawartość odpadów niebezpiecznych będzie niższa niż 5%, to obiekt nie powinien być zali
czany do kategorii A. 

Trzecie kryterium odnosi się do zawartości substancji i preparatów używanych w procesie prze
róbki, przy czym to kryterium ma znaczenie głównie dla jednej grupy obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, tj. dla stawów osadowych. 

Projekt decyzji w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej 
określa minimalną wspólną podstawę obliczania gwarancji finansowych wymaganych od operato
rów obiektów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub innych rodzajów odpadów zaliczo
nych do obiektów kategorii A. Za podstawę obliczania ·gwarancji finansowej projekt decyzji uz
naje: 
- prawdopodobne oddziaływanie obiektu unieszkodliwiania odpadów na środowisko i zdrowie 

człowieka; 

definicję rekultywacji, w tym przyszłe zastosowanie obiektu; 
normy mające zastosowanie i cele w zakresie ochrony środowiska dotyczące, np. ochrony gleb, 
zasobów wodnych; 
środki techniczne konieczne do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska (np. środki 
zapewniające stabilność obiektu); 
środki konieczne do realizacji celów w trakcie zamykania i po zamknięciu obiektu, w tym m.in. 
rekultywacji gruntów; 
szacowany okres oddziaływania obiektu i wymagane środki łagodzące negatywne skutki, osza
cowanie kosztów niezbędnych do zapewnienia rekultywacji gruntów, kosztów fazy zamknięcia 
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obiektu i fazy po zamknięciu, w tym koszty ewentualnego monitorowania lub usuwania zanie
czyszczeń. Takie oszacowanie jest przeprowadzane przez niezależne i odpowiednio wykwalifi
kowane osoby trzecie. 
Należy przypomnieć, iż zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE państwa członkowskie muszą usta

nowić samodzielnie formę i procedury ustanawiania gwarancji finansowych. Komisja Europejska 
zaleca, aby państwa sporządziły przynajmniej listę wszystkich uznanych form finansowych depo
zytów lub listę form, których nie będą uznawać, ponadto listę obowiązków, jakich spełnienie mają 
zapewnić gwarancje i administracyjne procedury ustanawiania tych gwarancji. 

5. PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY W POLSCE 

Przemysł wydobywczy został zdefiniowany jako dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, 
podziemnym lub otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką. Jest to bardzo sze
rokie pojęcie, przy czym najistotniejszym elementem tak rozumianego przemysłu wydobywczego 
są zakłady górnicze. W 2007 roku na terenie całego kraju funkcjonowało 5007 zakładów nadzoro
wanych przez urzędy górnicze, w tym: 
- 44 podziemne zakłady górnieze eksploatujące: węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku i oło

wiu, sól, gliny ceramiczne, gips i anhydryt; 
- 12 zakładów prowadzących roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej; 

105 odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących: węgiel brunatny, surowce skalne, 
ilaste, piaski formierskie i szklarskie oraz siarkę; 

- 60 otworowych zakładów górniczych eksploatujących: ropę naftową i gaz ziemny, sól, siarkę, 
wody lecznicze i termalne, metan z pokładów węgla, a także podziemnych magazynów gazu; 

- 355 zakładów wykonujących prace geologiczne; 
4431 odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących kopaliny pospolite. 
Powyższe zakłady zatrudniały ponad 172 tysiące pracowników. 
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców 

mineralnych zostały w katalogu odpadów zaliczone do grupy Ol. Zgodnie z ustawą o odpadach, każ
dy posiadacz odpadów, w tym również ich wytwórca, ma obowiązek prowadzenia ich ewidencji. 
Corocznie dane publikowane są w roczniku statystycznym. Analizując dane Głównego Urzędu Sta
tystycznego za rok 2007 należy stwierdzić , że opracowanie nie zawiera odrębnego zestawienia wy
konanego dla całego przemysłu wydobywczego. W zestawieniu dotyczącym odpadów wytworzo
nych według rodzajów podano, że w Polsce cały przemysł ogółem wytworzył 124,4 mln ton odpa
dów, w tym około 54% odpadów z grupy Ol: 

34,4 mln ton to odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin; 
- 30,7 mln ton to odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych; 
- 1,9 mln ton to odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. 

W zestawieniu odpadów wytworzonych według polskiej klasyfikacji działalności, uwzględnio
no m.in. następujące sekcje: 
- sekcja C Górnictwo, górnictwo węgla kamiennego i brunatnego - 36,8 mln ton odpadów; 
- sekcja C Górnictwo, górnictwo rud metali- 0,9 mln ton odpadów; 
- sekcja C Górnictwo, pozostałe górnictwo- 1,6 mln ton odpadów; 
- sekcja D Przetwórstwo przemysłowe, produkcja metali, produkcja ołowiu, cynku i cyny- 1,7 

mln ton odpadów; 
- sekcja D Przetwórstwo przemysłowe, produkcja metali, produkcja miedzi- 30,0 mln ton odpa

dów. 
Łącznie daje to ilość 71,0 mln ton odpadów. 
W Wyższym Urzędzie Górniczym opracowane są dane dotyczące gospodarowania odpadami 

w zakładach górniczych eksploatujących kopaliny podstawowe oraz w wybranych zakładach eks-
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ploatujących kopaliny pospolite, które do końca 2001 roku zaliczone były do kopalin podstawo
wych. Według danych WUG, w 2007 roku nadzorowane zakłady górnicze wytworzyły 73,3 mln ton 
odpadów górniczych. Największa ilość odpadów, bowiem aż 48,0% (tj . 35,2 mln ton) powstała 
w kopalniach węgla kamiennego. Obok kopalń zlokalizowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglo
wym, gdzie powstało 31,9 mln ton odpadów, należy wymienić Lubelski Węgiel ,,Bogdanka" S.A. 
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (3,3 mln ton odpadów). Kolejne miejsce pod względem iloś
ciowym zajęły odpady pochodzące z górnictwa rud miedzi, które to wytworzyło w ubiegłym roku 
38,7% (28,4 mln ton) z całości odpadów przemysłu górniczego. Górnictwo rud cynku i ołowiu wy
tworzyło w 2007 roku odpady w ilości 2,4 mln ton, co stanowiło 3,3% wszystkich odpadów górni
czych. Pozostałe gałęzie górnictwa wytworzyły łącznie 7,3 mln ton (10,0%) odpadów górniczych. 
Znaczna ilość odpadów wydobywczych, głównie z odkrywkowych zakładów górniczych, nie pod
legała dotychczas przepisom ustawy generalnej o odpadach, stosownie do wyłączenia zawartego 
w art. 2 ust. 2 pkt la. Z zakresu jej obowiązywania wyłączone były masy ziemne lub skalne usu
wane albo przemieszczane w związku z prowadzeniem eksploatacji kopalin wraz z ich przerabia
niem, jeżeli koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża lub miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego, określą sposób ich zagospodarowania. Przychód mas ziem
nych i skalnych (w tym nadkładu) niepodlegających ustawie o odpadach wyniósł w 2007 roku oko
ło 473 mln ton (dla porównania przychód odpadów górniczych wynosił 73,3 mln ton). Był to 
w 92,7% nadkład usuwany w trakcie eksploatacji węgla brunatnego: w KWB Bełchatów (53,1 o/o 
całości mas ziemnych lub skalnych), a następnie KWB Konin, KWB Adamów, KWB Turów, a po
nadto skała płonna pozostawiana na dole podczas eksploatacji rud miedzi (3,7 mln ton) oraz masy 
skalne powstające podczas eksploatacji surowców skalnych. Należy dodać, że kopalnie węgla bru
natnego prowadzą ewidencję zdejmowanego nadkładu w m3

. Podane wartości przeliczono na tony 
stosując przeliczniki przyjęte w poszczególnych zakładach górniczych (od 1,7 w KWB Turów do 
1,9 w KWB Bełchatów). 

PODSUMOWANIE 

Polski prawodawca transponował w całości postanowienia dyrektywy do zupełnie nowego aktu 
prawnego- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych. Przyjęta regulacja na
kłada na podmioty będące posiadaczami odpadów wydobywczych wymagania, które do tej pory nie 
obowiązywały w naszych przepisach. Z tego względu ustanowiono okres dostosowawczy na ich 
przyjęcie do dnia l maja 2012 roku. Podmioty prowadzące obiekty gospodarowania odpadami wy
dobywczymi, które ze względu na potencjalnie największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia lu
dzi zostaną zaliczone do kategorii A, mają czas do dnia l maja 2014 roku na zgromadzenie gwa
rancji finansowych . Środki te potrzebne są m.in. do wykonania rekultywacji zniszczonego podczas 
eksploatacji obiektu terenu. 

Okresy dostosowawcze potrzebne są do przyjęcia nowych obowiązków nie tylko przez przed
siębiorców, ale również przez pracowników organów administracji. Czeka je bowiem m.in. zada
nie sporządzenia listy zamkniętych i opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw
czych w całym kraju. 

Ustawa przewiduje szereg delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania 
aktów wykonawczych w takich sprawach jak np. gwarancje finansowe, klasyfikacja obiektów za
gospodarowania odpadów wydobywczych. Można sądzić, iż będą one bazować na decyzjach Ko
misji Europejskiej, które sąjuż w końcowej fazie prac. 
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Transposition of the Directive on the Extractive Waste to the Polish Law 

The article presents elaboration process of the Polish act on extractive waste. The basis for i ts pas
sageon 10th July 2008 was the Directive 2006/21/EC on the management of wastes form the ex
tractive industries. The authors of the article analyzed the most important provisions of this act that 
among others laid down obligations for possessors of waste from this sector. 

Up till no w none o f the executive acts that are to determine s uch issues as for example accepted 
forms of financial guarantees and criteria of waste facilities classification to the category A has been 
passed. They certainly will be based on the executive decisions of the European Commission (EC) 
that will be issued in this year. These decisions , like directive 2006/21/EC, will have to be trans
posed into the nationallaw. The article presents their drafts prepared after the consultations with 
experts of the technical committee that supports the European Commission in its legislative wark. 
Presented are as well the most recent data on the extractive industries in Poland and extractive waste 
produced by this sector. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Polityka Unii Europejskiej w zakresie 
surowców nie-energetycznych 

Krzysztof Galos, Tadeusz Smakowski 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

STRESZCZENIE: Komunikat Komisji Europejskiej "Inicjatywa na rzecz surowców- zaspokajanie 
naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie" zos
tał przyjęty 4 listopada 2008 roku, stając się podstawowym dokumentem precyzującym kierunki po
lityki Unii Europejskiej w zakresie surowców nie-energetycznych. Zaproponowano w nim trzy fi
lary zintegrowanej strategii w zakresie tych surowców: zapewnienie odpowiedniego dostępu do su
rowców na rynkach międzynarodowych; ustalenie właściwych warunków wewnątrz Unii Europej
skiej dla wspierania stabilnych dostaw surowców ze źródeł europejskich; wspieranie wzrostu efek
tywności wykorzystania zasobów i promowanie recyklingu w celu ograniczenia zużycia surowców 
pierwotnych w UE oraz zmniejszenia względnej zależności od ich importu spoza Unii. Niniejszy ar
tykuł prezentuje przesłanki, które wpłynęły na przygotowanie tego dokumentu, jego główne zało
żenia, a także - w końcowej części - dziesięć głównych proponowanych kierunków działań wy
pływających z proponowanej polityki, także w kontekście naszych krajowych uwarunkowań. 

SŁOWA KLUCZOWE: Folityka surowcowa, surowce nie-energetyczne, Unia Europejska 

WSTĘP 

Surowce mineralne są niezbędne do właściwego funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Jest 
to szczególnie widoczne w ostatnich latach, gdy szybko rozwijająca się gospodarka krajów azjaty
ckich, zwłaszcza Chin i Indii, postawiła pod poważnym znakiem zapytania pełną dostępność i ce
nową przystępność wielu ważnych surowców. Fakty te głęboko wpływają na konkurencyjność prze
mysłu krajów Unii Europejskiej, wywołując pytanie nie tylko o poziom kosztów produkcji, ale tak
że o fizyczną dostępność surowców mineralnych, niezbędnych dla funkcjonowania poszczeg.ól
nych sektorów gospodarki Unii , w tym budownictwa, przemysłu chemicznego, metalowego, itd. 
W rezultacie zasygnalizowano potrzebę określenia zintegrowanej polityki surowcowej Unii Euro
pejskiej, uwzględniającej zagadnienia związane z uwarunkowaniami rynkowymi (w tym handel 
z krajami spoza UE), środowiskowymi , stanem bazy zasobowej i rozwojem przemysłu krajów UE 
oraz poziomem i zakresem prac badawczo-rozwojowych. 

Wobec powyższych uwarunkowań, 4 czerwca 2007 roku Komisja Europejska opublikowała 
dokument "Analiza konkurencyjności nie-energetycznego przemysłu górniczego w Unii Europej
skiej" [1], gdzie poddano analizie m.in. dostępność nie-energetycznych surowców mineralnych 
w Unii Europejskiej oraz czynniki wpływające na konkurencyjność tego przemysłu. Kolejnym kro
kiem stał się Komunikat Komisji Europejskiej "Inicjatywa na rzecz surowców -zaspokajanie na
szych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie" [2]. 
Komunikat ten został przyjęty 4 listopada 2008 roku, stając się podstawowym dokumentem precy
zującym kierunki polityki surowcowej Unii Europejskiej . 
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l. CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSŁU SUROWCÓW 
NIE-ENERGETYCZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

W ostatnich latach nie-energetyczny przemysł surowcowy w krajach Unii Europejskiej wykazywał 
produkcję surowców metalicznych i niemetalicznych o wartości około 45 miliardów euro, zatrud
niając około 295 000 pracowników. Analiza danych o produkcji, rynkach i użytkowaniu tych suro
wców w Unii Europejskiej pozwala stwierdzić, że przemysł ten jest dostawcą z reguły wysokiej ja
kości surowców dla ważnych przemysłów przetwórczych, które zużywane są niemal wyłącznie 
w obrębie Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej notująjednak bardzo wysoki i wciąż rosnący 
deficyt w międzynarodowych obrotach tymi surowcami, który dla surowców metalicznych przekro
czył w ostatnim czasie 12 miliardów euro/rok, a dla surowców niemetalicznych mieścił się w prze
dziale 1-2 miliardów euro/rok. Są one podstawą funkcjonowania wielu kluczowych branż unijnej 
gospodarki: budownictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu metalowego itp., których wartość 
produkcji stanowi 25-30% PKB gospodarek 27 krajów członkowskich Unii [1]. 

Wśród surowców nie-energetycznych wyróżnić można trzy zasadnicze grupy: surowce metali
czne, surowce niemetaliczne i surowce budowlane. Dla surowców metalicznych, mimo obecności 
górnictwa rud metali w wielu krajach Unii Europejskiej, występuje bardzo istotne uzależnienie go
spodarki Unii od importu licznych metali spoza obszaru Unii. Łączny import tych surowców do kra
jów Unii osiąga obecnie ponad 180 milionów ton/rok przy wartości sięgającej 10 miliardów euro. 
Udział krajów Unii Europejskiej w światowej produkcji wielu surowców metalicznych jest bardzo 
skromny: tylko dla rtęci sięga 40%, dla srebra i cynku - około 8%, miedzi i ołowiu- 5-6%, bok
sytów, chromitów, niklu, wolframu i rud żelaza- 1,5-2,5% [3]. Dla większości surowców meta
licznych, zwłaszcza metali rzadkich, kraje Unii Europejskiej są całkowicie lub w większości zależ
ne od importu spoza swojego obszaru. Przykładowo, zależność UE od importu surowców antymo
nu, berylu, kobaltu, molibdenu, niobu, tantalu, platynowców, pierwiastków ziem rzadkich, tytanu, 
wanadu jest stuprocentowa. Dla wielu kluczowych surowców metalicznych, np. rud żelaza, surow
ców miedzi, cynku, ołowiu, niklu, cyny, manganu, boksytów- zależność ta mieści się w przedziale 
70-90%. Głównymi tego przyczynami są: budowa geologiczna obszaru Unii Europejskiej, brak 
pewnych typów złóż rud metali, wyczerpanie się zasobów niektórych obszarów złożowych mają
cych istotne znaczenie w przeszłości, niechętna do tej pory polityka niektórych państw UE w za
kresie rozwoju górnictwa rud metali w nowych obszarach (ważnymi wyjątkami są na przykład Szwe
cja, Finlandia, Irlandia). Tym niemniej, wciąż istnieje pewien potencjał rozwojowy, a przynajmniej 
możliwość utrzymania poziomu produkcji surowców metalicznych w UE, na przykład poprzez wpro
wadzenie nowoczesnych metod wydobycia i przeróbki rud metali. 

Kraje Unii Europejskiej pozyskują szeroką gamę surowców niemetalicznych (industria[ mine
rals). Dla niektórych z nich pozostają największym lub drugim co do wielkości producentem na 
świecie. Ponad 20% udział UE w produkcji światowej notowany jest m.in. w przypadku bentoni
tów, diatomitów, iłów ceramicznych, kaolinu, perlitu, pumeksu, skaleni, soli i surowców strontu. 
Ogólnie rzecz biorąc, poziom produkcji tych surowców w UE pozostawał w ostatnich 10 latach 
stabilny, a w przypadku niektórych zanotowano nawet pewien wzrost produkcji (do 20-30%). Ta 
grupa surowców jest przedmiotem obrotów na rynku światowym, ale większość surowców nieme
talicznych pozyskiwanych w Unii jest w jej obrębie także przerabiana i zużywana [2], [3]. 

Odmiennie kształtuje się sytuacja w branży surowców budowlanych (construction minerals), 
głównie kruszyw. Stanowi on najważniejszy sektor tego przemysłu zarówno w zakresie ilości, jak 
i łącznej wartości wytwarzanych surowców. Zasoby surowców budowlanych są znaczne w niemal 
każdym kraju Unii Europejskiej i mimo wysokiego poziomu łącznej ich produkcji (ocenianego na 
ponad 3,8 mld ton/rok, w tym około 3,3 mld ton/rok kruszyw), branża ta jest w stanie pokryć ros
nący popyt użytkowników. Poziom produkcji zależny jest od koniunktury w budownictwie, choć 
generalny długoletni trend jest rosnący. Koszty transportu, zwłaszcza kruszyw, odgrywają niezwy
kle istotną rolę w kształtowaniu się cen tych surowców na warunków franco odbiorca, stąd z regu-
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ły surowce te mają charakter surowców o znaczeniu lokalnym lub regionalnym, rzadziej krajowym. 
Sporadycznie tylko notowany jest obrót międzynarodowy tą grupą surowców [2], [3]. 

2. INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA POLITYKI 
W ZAKRESIE NIE-ENERGETYCZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH 

Pogarszająca się sytuacja na światowych rynkach surowcowych notowana od roku 2005, związana 
zarówno z dostępnością surowców, jak i z ich cenami, skutkowała zmianą postrzegania znaczenia 
surowców mineralnych dla gospodarki unijnej ze strony organów Unii Europejskiej. Problem ten 
dostrzegła m.in. Rada ds. Konkurencyjności Rady Unii Europejskiej, która w dniu 21 maja 2007 
roku poleciła Komisji Europejskiej, by" .. . przygotować spójne polityczne podejście do zagadnie
nia dostaw surowców mineralnych dla przemysłu UE, uwzględniając wszystkie możliwe obszary po
lityki (polityka zagraniczna, handlowa, środowiskowa, dotycząca rozwoju, badań i innowacyjności)". 
Poleciła także "identyfikację Środków mających na celu zapewnienie ekonomicznie efektywnego, 
niezawodnego i przyjaznego dla środowiska dostępu i eksploatacji zasobów naturalnych, a także su
rowców wtórnych oraz użytecznych gospodarczo odpadów, szczególnie w odniesieniu do rynków 
krajów trzecich" (głównie pozaeuropejskich). 

W dniu 11 czerwca 2007 roku Wysoka Grupa ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska Ko
misji Europejskiej w swoim raporcie przedstawiła kluczowe rekomendacje dotyczące spójnego po
dejścia do zagadnienia dostaw surowców mineralnych dla przemysłu UE, które powinny być zawar
te w dokumencie końcowym prezentującym nową politykę surowcową Unii Europejskiej. W rapor
cie tym stwierdzono m.in., że" ... Unia Europejska i kraje członkowskie powinny wspierać rozwój 
polityki surowcowej, bazującej na dobrze funkcjonującym, wolnym i uczciwym światowym rynku 
surowców mineralnych". Wskazano także" ... używanie odpowiedniej polityki handlowej w szcze
gółowych międzynarodowych umowach wielostronnych i dwustronnych, by zapewnić, że Unia Eu
ropejska i kraje trzecie wspierają wolne i niezaburzone rynki surowców". Podkreślono także po
trzebę zmiany w kierunku bardziej wydajnego użytkowania zasobów surowcowych [4]. 

Równolegle, w dniu 4 czerwca 2007 roku Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy 
dotyczący "Analizy konkurencyjności nie-energetycznego przemysłu wydobywczego w Unii Euro
pejskiej" (SEC (2007) 771), będący rezultatem prac prowadzonych w Dyrektoriacie Przedsiębior
stw i Przemysłu KE w poprzednich kilku latach [1]. W dokumencie tym podjęto próbę opisu prze
mysłu mineralnego Unii Europejskiej, identyfikacji jego głównych rynków zbytu oraz konkurentów 
na rynku światowym, a także próbę identyfikacji specyficznych potrzeb tego sektora, jego możli
wości oraz pojawiających się wyzwań. Przedstawiono w nim ogólną strukturę tego przemysłu 
w Unii Europejskiej, jego główne podsektory, szerokie spektrum wytwarzanych i użytkowanych su
rowców, krótką charakterystykę regulacji prawnych dotyczących tego przemysłu w poszczególnych 
krajach członkowskich Unii (m.in. zróżnicowane rozwiązania w zakresie własności złóż, podejście 
i instrumenty do planowania zabezpieczenia przyszłej podaży surowców). Dokonano też szczegó
łowego przeglądu produkcji, użytkowania i rynków ponad 20 najważniejszych surowców nie-ener
getycznych w obrębie UE. Uwagę poświęcono także surowcom, w przypadku których kraje Unii są 
w całości zależne od importu z krajów trzecich. Zaprezentowano podstawowe dane dotyczące han
dlu tymi surowcami pomiędzy krajami Unii i krajami trzecimi. Poddano analizie podstawowe as
pekty ekonomiczne funkcjonowania przemysłu surowcowego na tle innych branż przemysłu i bu
downictwa (wartość produkcji, koszty produkcji, wskaźniki produktywności itp.). Scharakteryzo
wano wreszcie podstawowe czynniki wpływające na obecną i spodziewaną przyszłą konkurencyj
ność unijnego przemysłu surowcowego [1]. 

Wobec faktów nasilonej światowej konkurencji przy ograniczonych zasobach surowców i obec
nych źródłach ich podaży, Komisja Europejska uznała za niezbędne przygotowanie wszechstronne
go studium obecnej sytuacji przemysłu Unii Europejskiej w zakresie dostępu do surowców mine-

495 



ralnych. Zgodnie bowiem z cytowanym dokumentem roboczym SEC (2007) 771, większość branż 
przemysłowych w Unii Europejskiej, poza budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych, 
doświadcza problemu ograniczonej podaży surowców na rynku światowym. Wobec tego Komisja 
Europejska podjęła inicj atywę przygotowania- w Dyrektoriacie Przedsiębiorstw i Przemysłu KE 
Komunikatu dotyczącego europejskiej strategii (polityki) w zakresie nie-energetycznych surowców 
mineralnych. Przedmiotem tego opracowania miała stać się bardzo szeroka grupa surowców meta
licznych i niemetalicznych, niezbędnych praktycznie w każdym aspekcie funkcjonowania gospodar
ki, m.in. do produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych, artykułów gospodarstwa domowe
go, środków transportu, ale także do budowy elementów infrastruktury - dróg, domów i mieszkań, 
szkół, szpitali itp. Należy zauważyć, że mogą to być surowce pierwotne (pozyskiwane ze złóż), jak 
również surowce wtórne (np. złomy), a nawet odpady przemysłowe przydatne do wykorzystania 
gospodarczego. Celem wspomnianej inicjatywy była ocena czynników, które wpływają na długoter
minową zrównoważoną podaż surowców mineralnych (pierwotnych, wtórnych, odpadowych) dla 
gospodarki Unii Europejskiej, a także zapewnienie spójnego politycznego podejścia do wyzwań 
związanych z tym zagadnieniem. W materiale wyjściowym (background paper) opublikowanym 
w drugiej połowie 2007 roku przez Dyrektoriat Przedsiębiorstw i Przemysłu KE wstępnie zidenty
fikowano i poddano analizie pięć głównych wyzwań w zakresie polityki surowcowej, stojących przed 
UniąEuropejską [4]: 
l. Wzrost podaży surowców mineralnych ze źródeł europejskich przy uwzględnieniu zasad zrów-

noważonego rozwoju. 
2. Zapewnienie zrównoważonej i bardziej przejrzystej podaży surowców z krajów trzecich. 
3. Wsparcie działań na rzecz rozwoju przemysłu surowcowego w krajach rozwijających się. 
4. Działania na rzecz zwiększania efektywności użytkowania zasobów surowcowych. 
5. Przygotowanie i funkcjonowanie odpowiedniej bazy wiedzynt.surowców mineralnych UE. 

Opublikowany przez Dyrektoriat Przedsiębiorstw i Przemysłu KE materiał wyjściowy stał się 
punktem wyjścia do szerokiej dyskusji na ten temat, do której Komisja zaprosiła rozmaite gremia 
związane z przemysłem surowcowym, celem przedstawienia ich opinii dotyczących tez przedstawio
nych w materiale wyjściowym . Proces konsultacji społecznych trwał do marca 2008 roku. Kwestio
nariusz konsultacyjny wypełniło 240 respondentów, w tym 172 organizacji i 68 osób prywatnych. 
Zwraca uwagę fakt, że aż 65% respondentów pochodziło z pięciu krajów: Niemiec, Austrii, Grecji, 
Francji i Wielkiej Brytanii, podczas gdy w konsultacji nie wzięli udziału przedstawiciele Litwy, Łot

wy i Malty. Większość respondentów reprezentowało przemysł, czy to firmy (57%), czy też orga
nizacje zrzeszające takie firmy, na przykład stowarzyszenia producentów (25%). Niewielki był udział 
przedstawicieli administracji publicznej (6%), organizacji pozarządowych (5%) oraz instytutów 
badawczych i uczelni wyższych (4%). Praktycznie wszyscy uczestnicy konsultacj i zgodzili się ze 
stwierdzeniem, że "istnieje potrzeba istotnych akcji mających na celu zapewnienie długoterminowej 
podaży surowców nie-energetycznych dla gospodarki Unii Europejskiej, a także spójnej polityki 
Unii w stosunku do podstawowych pojawiających się wyzwań z tym związanych". Zdecydowana 
większość respondentów zgodzila się także, że zaproponowane pięć podstawowych kierunków przy
gotowywanej polityki faktycznie jest kluczowe, przy czym najwyższy stopień akceptacji (95%) 
uzyskały kierunki: "Wzrost podaży surowców mineralnych ze źródeł europejskich przy uwzględ
nieniu zasad zrównoważonego rozwoju" oraz ,,Przygotowanie i funkcjonowanie odpowiedniej bazy 
wiedzy na temat surowców mineralnych Unii Europejskiej", a najniższy (83%) kierunek "Zapew
nienie zrównoważonej i bardziej przejrzystej podaży surowców z krajów trzecich" [5]. 

3. KIERUNKI POLITYKI SUROWCOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

Po okresie otwartych konsultacji społecznych, Dyrektoriat Przedsiębiorstw i Przemysłu KE prowa
dził także konsultacje z innymi Dyrektoriatami Komisji. Ostatecznym rezultatem tych prac było opu-
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blikowanie w dniu 4 listopada 2008 roku Komunikatu Komisji Europejskiej "Inicjatywa na rzecz 
surowców- zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie" (COM(2008) 699). Komunikat ten stał się podstawowym dokumentem pre
cyzującym obecne kierunki polityki surowcowej Unii Europejskiej [2]. Przedstawiono w nim szcze
gółową analizę popytu na surowce nie-energetyczne oraz ich podaż:y w Unii Europejskiej, sygnali
zując, że Unia stoi przed fundamentalnymi zmianami na rynkach światowych w zakresie dostępno
ści surowców i kształtowania się ich cen, a także związanych z tym nowych strategii przemysłowych, 
przy dużym ryzyku niestabilnego funkcjonowania światowych rynków surowcowych. Zapropono
wano, aby Unia Europejska uzgodniła zintegrowaną strategię w zakresie surowców. Strategia taka 
powinna być oparta na trzech następujących filarach: 
l. zapewnienie dostępu do surowców na rynkach międzynarodowych na tych samych warunkach, 

co inni konkurenci przemysłowi; 
2. ustalenie właściwych warunków ramowych wewnątrz UE w celu wspierania stabilnych dostaw 

surowców ze źródeł europejskich; 
3. wspieranie ogólnego wzrostu efektywności wykorzystania zasobów i promowanie recyklingu 

w celu ograniczenia zużycia surowców pierwotnych w UE oraz zmniejszenia względnej zależ
ności od ich importu spoza Unii. 
Zalecono także, by w zintegrowanej strategii europejskiej, jako działanie priorytetowe, zdefinio

wane zostały surowce kluczowe dla UE. W tym zakresie Komisja zaproponowała, by określić, w 
ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, wspólny wykaz takich 
kluczowych surowców [2]. 

3.1. Pierwszy filar: Dostęp do surowców na rynkach światowych i niezakłócone warunki 

Unia Europejska powinna- zgodnie z Komunikatem- prowadzić aktywną politykę w zakresie su
rowców w celu zabezpieczenia dostępu do nich. Powinna ona ob~jmować skuteczniejszą koordy
nację i spójność pomiędzy różnymi dziedzinami polityki zewnętrznej (stosunki zagraniczne, handel 
i rozwój). Oznacza to również koordynację na poziomie UE w zakresie zarządzania partnerstwem 
strategicznym (m.in. z Brazylią, Kanadą, Chinami, Indiami, Japonią, Rosją i USA) oraz dialogu po
litycznego z innymi krajami trzecimi, gospodarkami szybko rozwijającymi się i ich ugrupowania
mi regionalnymi, na zasadach "wzajemnego interesu", a w szczególności: 

- z krajami afrykańskimi poprzez wzmocnienie dialogu i działań w zakresie dostępu do surowców, 
gospodarki zasobami naturalnymi, jak również infrastruktury transportowej, wraz z wdrożeniem 
wspólnej strategii oraz planu działania na lata 2008-2010; 
z gospodarkami szybko rozwijającymi się, takimi jak Chiny i Rosja, poprzez wzmocnienie dia
logu m.in. w celu usunięcia środków powodujących zakłócenia na rynku; 

- z państwami zależnymi od surowców, takimi jak Stany Zjednoczone i Japonia, poprzez określe
nie wspólnych interesów i opracowanie wspólnych działań i stanowiska na forum międzynaro
dowym. 
Ponadto UE powinna wspierać zacieśnienie współpracy międzynarodowej, dotyczącej podnosze

nia świadomości znaczenia gospodarczego surowców i dostępu do nich, na takich forach jak Grupa 
G8, OECD, UNCTAD, UNEP, a także badać możliwości współpracy z organizacjami międzynaro
dowymi, takimi jak Bank Światowy i Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego. Działania te 
obejmować mają dialog w sprawie górnictwa głębinowego, w sprawie rejonu Arktyki oraz w spra
wie bezpieczeństwa międzynarodowych szlaków handlowych w handlu surowcami. Komisja prag
nie także wspierać przestrzeganie międzynarodowych instrumentów odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw i nadal będzie popierać międzynarodowe inicjatywy promujące przejrzystość w se
ktorze wydobywczym (na przykład Inicjatywa na rzecz Przejrzystości w Przemyśle Wydobywczym 
- EITI) [2]. 
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Dostęp do pierwotnych i wtórnych surowców powinien stać się priorytetem w polityce handlo
wej i regulacyjnej Unii Europ~jskiej. Folityka handlowa i regulacyjna UE może wpłynąć na popra
wę dostępu do surowców w następujący sposób: 
- UE powinna promować, w stosownych przypadkach, nowe zasady i porozumienia w zakresie sta

łego dostępu do surowców i dopilnować wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań 
wielostronnych i dwustronnych, takich jak negocjacje dotyczące przystąpienia do WTO, umowy 
o wolnym handlu itp. ; 

- UE powinna pracować nad likwidacją środków zakłócających handel podejmowanych przez 
kraje trzecie we wszystkich obszarach związanych z dostępem do surowców; m.in. UE będzie 

przeciwdziałać protekcjonistycznemu stosowaniu ograniczeń wywozowych przez kraje trzecie; 
- UE powinna kontrolować, aby każde zakłócenie w cenach surowców, wynikające z praktyk sto

sowania różnych (podwójnych) cen lub dodatkowych mechanizmów finansowych przez kraj 
wywozu, było przedmiotem postępowania wyjaśniającego, a nawet antydumpingowego; 

- UE powinna podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia stosowania różnych in
strumentów polityki handlowej, w tym preferencyjnych porozumień handlowych oraz partner
stwa w zakresie dostępu do rynku UE, zgodnie z celem stworzenia otwartych i dobrze funkcjo
nujących rynków surowców., szczególnie poprzez zapewnienie spójności między stopniem otwar
cia rynku UE (np. taryfy celne) a środkami ograniczającymi stosowanymi przez kraje trzecie; 

- W przypadku porozumień antykonkurencyjnych lub koncentracji rynku Komisja Europejska bę
dzie nadal w pełni stosować unijne reguły konkurencji [2]. 
Wiele ważnych surowców znajduje się w krajach rozwijających się w Afryce lub na innych kon

tynentach. Oczywista jest konieczność zapewnienia spójności między unijną polityką rozwoju a po
trzebą niezakłóconego dostępu UE do surowców, tak aby doprowadzić do sytuacji, w których nie 
ma przegranych. Dobre zarządzanie, przejrzystość transakcji w zakresie górnictwa oraz przycho
dów z górnictwa, równe reguły gry dla wszystkich przedsiębiorstw, możliwości finansowania, od
powiednie systemy opodatkowania i praktyki dotyczące rozwoju są korzystne zarówno dla krajów 
rozwijających się, jak i dla dostępu krajów Unii Europejskiej do surowców. Folityka rozwoju od
grywa ważną rolę w tym względzie na trzech płaszczyznach: 
- Wzmocnienie państw- działania wspierające właściwy sposób sprawowania rządów w tych pań

stwach w wymiarach gospodarczym, społecznym, środowiskowym i politycznym, pomoc UE 
w zakresie rozwijania zdolności zarządzania finansami publicznymi, gospodarki zasobami na
turalnymi w zrównoważony sposób i negocjacji z inwestorami górniczymi; 

- Wspieranie zdrowego klimatu dla inwestycji, który jest istotny dla wzrostu podaży surowców
m.in. poprzez pomoc w ustanowieniu równych reguł gry dla przedsiębiorstw i krajów pragnących 
dostępu do surowców, zwiększanie przejrzystości transakcji w zakresie górnictwa oraz przycho
dów z górnictwa, wspieranie rozsądnych systemów opodatkowania, w ramach których każda 
działalność gospodarcza - w tym działalność górnicza - wnosi odpowiedni wkład w przychody 
państw, a także poprzez udzielanie pożyczek przez Europejski Bank Inwestycyjny na projekty 
górnicze; 

- Promowanie zrównoważonej gospodarki surowcami - pomoc we wprowadzaniu wyższych stan
dardów w dziedzinie polityki społecznej i ochrony środowiska, poprawy sytuacji praw człowie
ka oraz zwalczania pracy dzieci, w szczególności w rozwijającym się sektorze górnictwa trady
cyjnego i na małą skalę [2]. 

3.2. Drugi filar: Wspieranie stabilnych dostaw surowców ze źródeł europejskich 

Aby zapewnić stabilne dostawy surowców ze złóż europejskich, ważne jest utworzenie właściwych 
warunków formalno-prawnych. Dla przemysłu wydobywczego głównym wymogiem jest dostęp do 
gruntów, jednak obszary Unii Europejskiej , na których znajdują się złoża nadające się do eksploata
cji, są coraz częściej wykorzystywane przez innych użytkowników. Ponadto, w UE często mija 8-10 
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lat od odkrycia złóż do rozpoczęcia właściwej produkcji. Konieczne jest uproszczenie warunków 
administracyjnych, aby przyspieszyć proces wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności po
szukiwawczej i wydobywczej. Państwa członkowskie stają się coraz bardziej świadome tych wy
zwań, czego bardzo pozytywnym przykłademjest Szwecja [l] . 

Stabilne zaopatrzenie w surowce mineralne ze źródeł wewnątrzunijnych wymaga ulepszenia ba
zy wiedzy na temat złóż kopalin mineralnych na obszarze Unii . Należy też uwzględnić możliwość 
długoterminowego dostępu do tych złóż w planach zagospodarowania przestrzennego. Z tego wzglę
du Komisja zaleca większy i aktywniejszy udział służb geologicznych poszczególnych krajów w pla
nowaniu przestrzennym w państwach członkowskich. Zgodnie z zasadą J!Omocniczości Komisja pro
ponuje stworzenie dla państw członkowskich platformy wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie 
planów zagospodarowania przestrzennego Uak na przykład austriacki plan surowcowy). Zalecono 
także głębszą współpracę pomiędzy krajowymi służbami geologicznymi, celem wymiany informa
cji geologicznej. Komisja ma też, wspólnie z państwami członkowskimi, zająć się opracowaniem 
średnio- i długoterminowej strategii dotyczącej włączenia do monitorowania powierzchni Ziemi 
w ramach inicjatywy Kopemikus, także komponentów podpowierzchniowych (a takimi są złoża ko
palin mineralnych), co mogłoby zostać wykorzystane przy planowaniu przestrzennym i przyczynić 
się do polepszenia jego jakości [2]. 

Szczególne znaczenie dla przemysłu wydobywczego ma wdro;~enie prawodawstwa dotyczące
go programu Natura 2000. Podczas publicznych konsultacji przedstawiciele przemysłu wyrazili swo
je obawy co do celów ochrony obszarów należących do sieci Natura 2000, które czasami są konku
rencyjne dla celów działalności wydobywczej w Europie. Podczas gdy Komisja podkreśla, że ramy 
prawne programu Natura 2000 nie wykluczają bezwzględnie działalności wydobywczej, Komisja 
i państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania wytycznych dla przemysłu i władz w celu 
wyjaśnienia, jak pogodzić działalność wydobywczą na obszarach należących do sieci Natura 2000 
lub w ich pobliżu z ochroną środowiska. Oczekuje się, że wytyczne takie będą przygotowane w naj
bliższym czasie i opierać się będą na najlepszych dostępnych praktykach. 

Aby sprostać wyzwaniom technologicznym związanym ze zrównoważoną produkcją surowców 
mineralnych Komisja będzie wspierać projekty badawcze, które koncentrują się na wydobyciu i prze
twarzaniu surowców w swoim 7. programie ramowym (7. PR). Utworzona europejska platforma te
chnologiczna dotycząca zrównoważonego wykorzystania surowców mineralnych (ETP-SMR) kon
centrować się ma na innowacyjnych technologiach poszukiwawczych w celu zlokalizowania głębo
ko położonych zasobów na lądzie i na morzu oraz na nowych technologiach wydobywczych w ce
lu maksymalizacji korzyści dla gospodarki i środowiska naturalnego [2]. 

Tak jak w przypadku innych branż przemysłowych, na przyszłość europejskiego przemysłu gór
niczego będzie miał wpływ coraz większy problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników. 
Dodatkowo, nadal ograniczona jest świadomość społeczna na temat znaczenia krajowych surowców 
dla gospodarski europejskiej . W celu sprostania tym wyzwaniom, wskazane jest zachęcanie do sku
teczniejszej współpracy (na zasadzie partnerstwa) pomiędzy uniwersytetami, służbami geologiczny
mi i branżami przemysłowymi. Komisja będzie sprzyjać takim inicjatywom jak Europejski Dzień 
Minerałów 2009, a także będzie wspierać nabywanie nowych wysokich kwalifikacji w zakresie geo
logii, obserwacji Ziemi i spraw dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza poprzez Program Bra
smus Mundus w zakresie surowców mineralnych i ochrony środowiska (2009-2013) . 

3.3. Trzeci filar: Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w Unii Europejskiej 

Należy wspierać działania na rzecz rozwoju efektywności wykorzystania zasobów, recyklingu, wdra
żania stosowania substytutów w celu złagodzenia wysokiej zależności Unii od surowców pierwot
nych, zależności od ich importu spoza Unii oraz przywrócenia równowagi w środowisku natural
nym, a z drugiej strony- zaspokojenia zapotrzebowania przemysłu na surowce. Należy uznać to za 
elementy przejścia w kierunku modeli produkcji i konsumpcji zgodnych z zasadami zrównoważo
nego rozwoju oraz bardziej efektywnej- pod względem wykorzystania zasobów- gospodarki Unii 
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Europejskiej . Komisja Europejska określiła celowość intensyfikacji działań na rzecz efektywnego 
wykorzystywania zasobów i innowacyjnych pod względem środowiskowym procesów produkcyj
nych, aby zmniejszyć zależność od surowców oraz zachęcić do optymalnego wykorzystania zaso
bów i ich recyklingu [2]. 

Wspierane będą, w ramach 7 Programu Ramowego, projekty badawcze koncentrujące się na pro
dukcji i produktach charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów. Flanowane jest wpro
wadzenie przepisów dotyczących projektowania produktów charakteryzujących się oszczędnym zu
życiem surowców. Badania naukowe odgrywają również ważną rolę w opracowywaniu substytu
tów, w celu zapewnienia elastyczności w procesie produkcyjnym i zmniejszenie zależności od im
portu surowców. W Unii Europejskiej powinny też powstać centralne ośrodki danych na temat za
sobów naturalnych, produktów i odpadów, które będą koordynować i przetwarzać informacje w tym 
zakresie przekazywane przez państwa członkowskie. 

Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych przyczynia się do bezpieczeństwa w zakresie 
zaopatrzenia i efektywności energetycznej . Jednakże obecnie wiele produktów wycofanych z eks
ploatacji nie zostaje wprowadzonych do właściwych kanałów recyklingu, co powoduje nieodwra
calną stratę wartościowych surowców wtórnych. Istnieją powody, by przypuszczać, że znaczna część 
wysyłek odpadów - będących potencjalnymi surowcami wtórnymi - z krajów Unii Europejskiej 
jest niezgodna z przepisami, choć sytuacja ta różni się istotnie w poszczególnych państwach człon

kowskich. Dotyczy to głównie wywozu pojazdów mechanicznych oraz sprzętu elektronicznego wy
cofanych z eksploatacji, które oficjalnie opuszczają obszar UE jako produkty nadające się do użytku, 
gdy tymczasem za granicą zostają zdemontowane z pozyskaniem odpowiednich surowców wtór
nych. Ponadto klasyfikacja odpadów do wysyłki jest różnie interpretowana w poszczególnych pań
stwach członkowskich, co stwarza bariery na wewnętrznym rynku odpadów i z czego wynikają za
kłócenia w handlu. Jest to tym hardziej godne ubolewania, że fizyczny wywóz produktów wycofa
nych z eksploatacji, z prowadzeniem odzysku surowców w krajach o znacznie liberalniejszych prze
pisach środowiskowych, prowadzi do znacznie większego negatywnego wpływu na środowisko 
w skali globalnej. We współpracy z państwami członkowskimi, Komisja Europejska zaproponuje 
mechanizmy kontroli w zakresie wysyłki produktów wycofanych z eksploatacji oraz ujawni infor
macje o ich nielegalnych przepływach. 

Ułatwiony ma zostać recykling surowców wtórnych poprzez pełne wdrożenie i egzekwowanie 
prawodawstwa związanego z recyklingiem, jak również poprzez włączenie do dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów nowych przepisów precyzujących, kiedy odpady przestają być odpadami. Zgod
nie z nią państwa członkowskie będą zobowiązane do osiągnięcia określonych poziomów ponow
nego wykorzystania i recyklingu metali, papieru, szkła oraz bezpiecznych odpadów pochodzących 
z budowy i rozbiórki. W celu zwiększenia poziomu ponownego wykorzystania i recyklingu produk
tów i materiałów, niezbędny jest uczciwy i przejrzysty rynek oparty o uzgodnione normy minimal
ne, programy certyfikacji (w stosownych przypadkach), przy zastosowaniu właściwych ram praw
nych. Plan działań na lata 2008-·2011 w zakresie recyklingu ma wzmocnić recykling poprzez nastę
pujące środki: prawodawstwo, normalizację i etykietowanie, postępowania publiczne, finansowanie, 
dzielenie się wiedzą i działania międzynarodowe [2]. 

UW AGI KOŃCOWE 

Jak przedstawiono wyżej, wyzwania w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw surowców nie-ener
getycznych dla gospodarki Unii Europejskiej są liczne, złożone i wzajemnie powiązane. Problemy 
w tym zakresie nie znikną, wręcz przeciwnie- mogą się nawet nasilić. Potrzebna jest więc zdecy
dowana reakcja Unii w celu zapewnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Kwestia su
rowców wymaga zatem zwiększenia politycznego zaangażowania w formie proponowanej w oma
wianym Komunikacie zintegrowanej strategii UE, która powiąże różne dziedziny polityki UE i bę-
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dzie wspierać dalszą współpracę między państwami członkowskimi. Trzy filary zaproponowanej 
strategii mają na celu zapewnić równe reguły gry w dostępie do zasobów surowcowych krajów trze
cich, lepsze warunki formalno-prawne dla wydobycia surowców nie-energetycznych na terytorium 
Unii oraz zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych poprzez zmniejszenie zużycia jednostkowe
go surowców oraz wspieranie recyklingu. Komisja Europejska proponuje zatem w ww. Komunika
cie zaangażowanie się w europejską inicjatywę na rzecz surowców, zgodnie z lO proponowanymi 
kierunkami działań (tab. 1). 

Tabela l. Kierunki działań w ramach Inicjatywy na rzecz surowców nie-energetycznych 
T b! l A . . . d. . f h N E R M . l I .. a e ctJVJtJes 1rectones o t e on- nergy a w atena s mtJatJve 

Poziom prowadzenia działań 
Kierunki działaJ\ Unia Państwa 

Europejska członkowskie UE 
Przemysł 

l. Określenie surowców strategicznych X X X 

2. 
Nawiązanie współpracy w sprawie strategicznych surowców z główny-

X X 
mi państwami uprzemysłowionymi lub bogatymi w zasoby 

Uwzględnienie przepisów w sprawie dostępu do surowców i zrówna-

3. 
ważonej gospodarki surowcami w dwustronnych i wielostronnych po- X X 
rozumieniach handlowych oraz- w stosownych przypadkach- w roz-
mowach w sprawach regulacyjnych 

Określenie czynników powodujących zakłócenia w handlu surowcami 
podejmowanych przez kraje trzecie i przeciwdziałanie im, przy zasto-
sowaniu wszelkich dostępnych mechanizmów i instrumentów, w tym 
negocjacji dotyczących przystąpienia do WTO, rozstrzygania sporów 
i partnerstwa w zakresie dostępu do rynku; w pierwszej kolejności zaj-

4. mując się tymi czynnikami, które najbardziej naruszają równowagę na X X X 
otwartych rynkach międzynarodowych na niekorzyść UE. 
Monitorowanie postępów poprzez coroczne wydawanie sprawozdania 
z postępu prac w zakresie wdrażania środków dotyczących aspektów han-
dlowych , w stosownych przypadkach wykorzystując informacje zainte-
resowanych stron 
Wspieranie zrównoważonego dostępu do surowców w obszarze polity-

5. ki rozwoju poprzez wsparcie budżetowe, strategie współpracy i inne in- X X 
strumenty 
Ulepszenie ram prawnych dotyczących dostępu do gruntów: 

- wspieranie wymiany najlepszych praktyk w obszarze planowania X 
przestrzennego i warunków administracyjnych w zakresie poszu-

6. kiwania i wydobycia surowców, oraz 

- opracowanie wytycznych wyjaśniających, jak pogodzić działalność 
wydobywczą z ochroną środowiska na obszarach należących do X 
sieci NA TURA 2000 lub w ich pobliżu 

7. 
Zachęcanie do większej współpracy pomiędzy krajowymi służbami geo-

X 
logicznymi w celupowiększenia bazy wiedzy UE 
Wspieranie umiejętności i badań naukowych ukierunkowanych na in-

8. nowacyjne technologie poszukiwawcze i wydobywcze, recykling, sto- X X X 
sowanie substytutów oraz efektywność wykorzystania zasobów 

9. 
Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz promowanie sto-

X X X 
sowania substytutów surowców 

10. 
Promowanie recyklingu i ułatwianie korzystania z surowców wtómych 

X X X 
w UE 

Zródło: [2) . 

Przedstawione wyżej wyzwania w zakresie polityki surowcowej, zidentyfikowane przez Komi 
sję Europejską, są wyzwaniami stojącymi także przed Polską i jej gospodarką. Są wśród nich kie
runki z mniejszym lub większym powodzeniem realizowane w Polsce do tej pory, takie jak: wzrost 
podaży surowców mineralnych ze źródeł własnych przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego roz-
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woju, działania na rzecz zwiększania efektywności użytkowania zasobów surowcowych, przygoto
wanie i funkcjonowanie odpowiedniej bazy wiedzy na temat surowców mineralnych (w tym ostat
nim przypadku Folskajest nawetjednym z liderów w Unii) [3]. Zakres zagadnień związanych z ty
mi kierunkami, postrzeganych jako istotne na forum Unii Europejskiej, jest jednak niewątpliwie 
znacznie szerszy niż spektrum zagadnień sformułowanych w dotychczasowej polityce surowcowej 
Folski z 1996 roku1 [6]. Inne kierunki proponowane przez Komisję Europejską, m.in. zapewnienie 
zrównoważonej i bardziej przejrzystej podaży surowców z krajów trzecich oraz wsparcie działań na 
rzecz rozwoju przemysłu surowcowego w krajach rozwijających się, to kierunki w znacznej mierze 
nowe i do tej pory słabo postrzegane na niwie krajowej. Wszystkie te wątki, szczegółowo prezen
towane w Komunikacie Komisji Europejskiej z 4 listopada 2008 roku "Inicjatywa na rzecz surow
ców- zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w Europie" (COM(2008) 699), powinny być także uwzględnione -przy wzięciu pod uwagę 
specyfiki krajowej- w nowej Folityce Surowcowej Folski jako kraju będącego pełnoprawnym i bar
dzo ważnym (także z punktu widzenia surowcowego) członkiem Unii Europejskiej. Należy tylko wy
razić nadzieję, że dokument taki w najbliższym czasie zostanie opracowany przez rząd Rzeczpo
spolitej Folskiej. 
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Non-Energy Raw Materials Policy of the Buropean Union 

Buropean Commission Communication "The raw materials initiative - meeting our critical needs 
for growth and jobs in Europe" was published on 4th November 2008, started to be the basie docu
ment on directions of non-energy raw materials policy of the Buropean Union. Three pillars of an 
integrated raw materials policy were proposed: ensure access to raw materials from international 
markets; set the right framework conditions within the EU in order to foster sustainable supply of 
raw materials from EU sources, support of resource efficiency growth and recycling promotion in 
order to reduce the EU's consumption of primary raw materials and decrease the relative import 
dependence. The paper presents the basie premises of preparation o f this document, i ts main as
sumptions, and- finally- ten basie actions o f s uch policy, also in context o f Folish circumstances. 

1
Dokument ,Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych" zaakceptowany przez Radę Mi
nistrów w maju 1996 roku można w uproszczeniu traktować jako dotychczasową "Politykę Surowcową Polski". 
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Szkoła Eksploatacji F'odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Pakiet energetyczno-klimatyczny- konsekwencje 
dla polskiego rynku energii 

Bolesław Jankowski 

STRESZCZENIE: Wpływ Pakietu energetyczno- klimatycznego na polski rynek energetyczny 
w nadchodzących latach będz i e bardzo duży. Niniejszy artykuł przedstawia na podstawie wyników 
Raportu 2030 wybrane ilościowe skutki Pakietu w wersji proponowanej przez Komisje Europejską 
w styczniu 2008 r. Prezentuje także ważniejsze wyniki uzgodnień z grudniowego szczytu unijnego. 
Artykuł wskazuje na poważne zmiany wymuszane przez Pakiet w polskiej energetyce. Stwierdza 
także, że to nie sektor energetyczny, lecz odbiorcy energii elektrycznej będą najbardziej poszkodo
wani. 

SŁOWA KLUCZOWE: Pakiet energetyczno-klimatyczny, system energetyczny, rynek energii, prog
nozy, oceny skutków 

l. WPROW ADZENIE 

Pakiet energetyczno-klimatyczny (zwany dalej Pakietem) to zbiór dokumentów przygotowanych 
przez Komisję Europejską i opublikowanych 23 stycznia 2008. Składa się on z propozycji legisla
cyjnych oraz z dokumentów pomocniczych, stanowiących uzasadnienie do przedstawianych roz
wiązań. 

Pakiet zawiera propozycje wykonawcze do projektu unijnej polityki energetyczne przedstawio
nej w styczniu 2007 r. i spopularyzowanej pod hasłem 3·20% (redukcja emisji co2 o 20%, uzyska
nie 20% udział OZE w zużyciu energii, 20% poprawa efektywności). Proponowane rozwiązania 

dotyczą redukcji emisji C02 oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych nie doty
czą natomiast poprawy efektywności energetycznej. 

Wpływ Pakietu na polski rynek energetyczny będzie bardzo duży. Niniejszy artykuł przedsta
wia wybrane ilościowe skutki Pakietu w wersji proponowanej przez Komisję Europejską w stycz
niu 2008 r. na podstawie wyników Raportu 20301

• 

Prezentowane dalej wyniki z Raportu 2030 odnoszą się do kilku scenariuszy rozwoju energety
ki: BAU- bez polityki klimatycznej (zerowa cena uprawnień emisyjnych), ODN- ceny uprawnień 
do emisji na poziomie 20 Euro/t, EU_C02 - wprowadzenie obowiązkowego aukcjoningu i ceny 

1 Określenie Raport 2030 jest stosowane w odniesieniu do opracowania pt. : Wpływ proponowanych regula
cji unijnych w zakresie wprowadzania europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02 na bez
pieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystu
jących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej" wykonanego przez firmę Badania Systemowe 
.,EnergSys", na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dostępny w Internecie: 
http://www.pkee.pl/Wazne wydarzenia. 

503 



uprawnień na poziomie 39 Euro/t, EU_MIX- dodatkowo cele w zakresie rozwoju OZE. Scenariu
sze BAU-E i EUMIX-E są odmianami scenariuszy, które zakładają wdrożenie aktywnej polityki 
poprawy efektywności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię ok. 20%. Wszystkie wymienio
ne scenariusze przewidują szybkie, ponad 5% tempo wzrostu gospodarczego. W sytuacji obecnego 
kryzysu gospodarczego te założenia mogą się okazać zbyt optymistyczne, jednak ogólny kierunek 
zmian pokazany w prezentowanych wynikach dobrze określa wpływ Pakietu na polski rynek ener
getyczny. 

W końcowej części artykułu oceny ilościowe są uzupełnione ocenami jakościowymi odnoszą
cymi się do wyników ustaleń szczytu unijnego z grudnia 2008 roku. 

2. SKUTKI PAKIETU DLA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO 

2.1. Struktura produkcji energii elektrycznej 

Wdrożenie Pakietu energetyczno-klimatycznego oznaczać będzie przyspieszenie następujących 
zmian w strukturze wytwarzania energii elektrycznej (por. rys. !): 
- Zmniejszenie produkcji z istniejących elektrowni cieplnych, 
- Wzrost produkcji z elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, 
- Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE. 

Dominującą rolę nadal będą odgrywać nowe elektrownie cieplne, przy czym ich skala rozwoju 
jest dość mocno zróżnicowana zależnie od scenariusza. W przypadku szybkiego tempa rozwoju 
gospodarczego (jak w scenariuszu EU_MIX) ich rola będzie nadal dominująca. W przypadku niż
szego tempa rozwoju zapotrzebowanie na nowe źródła zmaleje. 
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Rys. l . Produkcja energii elektrycznej wg rodzaju producentów, Scenariusz EU_MIX 
Fig. l. Production o f ciectricity by type o f producers, Scenario EU __ MIX 
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Wdrożenie Pakietu powodować będzie także zmianę struktury paliwowej. Tempo tych zmian 
będzie jednak zależało od wielu czynników. Na rys. 2 pokazano optymalną strukturę paliwową 
dla scenariusza szybkiego rozwoju gospodarczego. Przewiduje ona znaczny rozwój energetyki ją
drowej , energetyki gazowej i znaczną skalę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Przeprowadzenie takich przekształceń jest poważnym wyzwaniem dla elektroenergetyki, rządu i ca
łej gospodarki. 
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(źródło: Raport 2030) 

Rys. 2. Produkcja energii elektrycznej wg paliw, Scenariusz EU_MIX 
Fig. 2. Production o f elcetricity by type of fuels, Scenario EU_MIX 

2.2. Struktura mocy 

2030 

D Paliwa pozostałe 
D Energia odnawialna 
D Paliwo jądrowe 

D Węgiel kamienn 

Wprowadzenie Pakietu w życie oznaczać będzie wzrost konkurencyjności niskoemisyjnych te
chnologii wytwarzania energii elektrycznej w stosunku do węgla kamiennego. Dodatkowo, Pakiet 
wymaga uzyskania określonych poziomów produkcji energii odnawialnej, co prowadzi do silnych 
preferencj i dla źródeł tego typu (głównie elektrowni wiatrowych i e:lektrociepłowni biomasowych). 
Optymalny kosztowo kierunek zmian struktury technologii wytwórczych podano w tabl. l. dla sce
nariusza szybkiego rozwoju gospodarczego. 

Na podstawie uzyskanych wyników można spodziewać się następujących kierunkowych zmian 
w wyniku wdrożenia Pakietu: 
l) Rozwoju elektrowni jądrowych- okazują się one opłacalne ekonomicznie we wszystkich scena

riuszach polityki klimatycznej, już od cen uprawnień na poziomie 20 Euro za tonę emisji C02. 

2) Rozwoju elektrowni gazowych - okazują się one opłacalne w podobnych warunkach co elek
trownie jądrowe, z tą różnicą, że przy rosnących cenach gazu i wysokich cenach uprawnień 
przegrywają pod względem ekonomicznym z elektrowniami jądrowymi. 

3) Szybkiego rozwoju elektrowni wiatrowych - w grupie elektrowni wykorzystujących energię od
nawialną odgrywają one dominującą rolę, nie tyle z racji ich opłacalności, co z racji największe
go potencjału do wykorzystania. 
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Tablica l. Optymalny zestaw technologii wytwórczych w grupie elektrowni zawodowych. 
Scenariusz EU_MIX, [MW] 
Table l. O_j)_timal techno!~ mix in _j)_Ublic_l)_ower _Q!ants_group, 

2005 

A. Elektrownie cieplne - istniejące 

Elektrownie istniejące WB 8879 

Elektrownie istniejące WK 15688 

Elektrownie modernizowane *l o 
B. Elektrownie cieplne- nowe 

Bloki węglowe - kotły pyłowe o 
(param et!}' nadkl}'!yczne) 

Bloki ze zgazowaniem węgla o 
Bloki nadkrytyczne z CCS o 
Bloki ze zgazowaniem z CCS o 
Bloki ze spal. w tlenie z CCS o 
Elektrownie gazowo - parowe o 
Turbiny gazowe - szczytowe o 
Elektrownie jądrowe o 
C. Elektrownie OZE 

Elektrociepłownie na biomasę 31 

Elektrownie wodne 915 

Elektrownie wiatrowe 121 

D. Wodne elektr. szczyt-pomp. 1406 

Razem 27040 
w tym główme bloki 360 MW Elektrowm Bełchatów. 

(Źródło : Raport 2030). 
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2102 2297 
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14568 14525 

1406 1406 

49910 53839 

Bloki węglowe na parametry nadkrytyczne stanowią dominujący wybór dla nowych elektrowni 
cieplnych w sytuacji braku polityki redukcji emisji C02 (scenariusz BAU), rozwijają się również 
przy umiarkowanej presji polityki kl imatycznej (scenariusz ODN), ale przy dalszym wzroście cen 
uprawnień emisyjnych przestają być opłacalne . Przy opłatach emisyjnych na poziomie 39 Euro/t 
bardziej atrakcyjne stają się technologie ze zgazowaniem węgla bez ces, a w przypadku ich udo
skonalenia przewidywanego ok. roku 2030- także w wersji z ces. 

Przedstawione wyniki nie uwzględniają elektrowni wyposażonymch w pilotowe lub demonstra
cyjne instalacje CCS. Należy jednak uznać, że pełne komercyjne zastosowanie technologii węglo
wych z instalacjami ces ok. roku 2030 wymagać będzie znacznie wcześniejszej budowy instalacji 
o charakterze pilotowym i demonstracyjnym oraz prowadzenia szeregu innych prac badawczych. 

2.3. Koszty wytwarzania energii elektrycznej 

Przyszłe ceny energii elektrycznej zależeć będą od kosztów wytwarzania oraz od sposobu funk
cjonowania rynku energii, w tym od mechanizmów cenowych. Polityka nakierowana na stymulo
wanie nowych inwestycj i powinna zmierzać do uzyskania cen zapewniających opłacalność budo
wy i eksploatacji nowych źródeł. Cena energii będzie wówczas pochodną krańcowych długotermi
nowych kosztów wytwarzania. Jeśli natomiast polityka energetyczna będzie nakierowana głownie 
na ochronę odbiorców, wówczas cena będzie pochodną kosztów średnich dominujących grup ener
getycznych w Polsce. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących tych dwóch kategorii 
kosztowych. 
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Rys. 3. Krzywa kosztów marginalnych wytwarzania energii elektrycznej 
Fig. 3. Marginal costs of electricity generation in different scenarios 
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Rys. 4. Średnie koszty wytwarzania energii elektrycznej w badanych scenariuszach 
Fig. 4. Average costs of electńcity generation in different scenarios 
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Na wykresie kosztów marginalnych podano średni koszt wytworzenia energii elektrycznej 
(113,3 zł/MW) z roku 2005 , wyliczony jako średni całkowity koszt dostarczenia energii na rynek 
(13 1,4 zł/MW), pomniejszony o koszty handlowe 18,14 zł/MWh (głównie akcyza). 

W scenariuszach zakładających realizację unijnej polityki klimatycznej koszty marginalne po 
roku 2013 osiągają poziom ok. 350 zł/MW, co oznacza ok. trzykrotny wzrost cen energii kupowa
nej od wytwórców w stosunku do roku 2005 i ok. 60% wyższą cenę niż w scenariuszach bez poli
tyki klimatycznej. Dominujący wpływ na wzrost cen ma obowiązek zakupu uprawnień na aukcji . 
Wymagania dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej nie mają istotnego wpływu na koszty mar
ginalne. Darmowy przydział uprawnień nie powoduje zmniejszenia kosztów marginalnych. 

Wykres średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej rozdziela się wyraźnie na dwie 
wiązki, przy czym o zaliczeniu do górnej lub dolnej wiązki decydują warunki zakupu uprawnień 
i ceny uprawnień emisyjnych. W trzech scenariuszach unijnej polityki klimatycznej obserwujemy 
gwałtowny wzrost średniego kosztu wytwarzania od roku 2015. Praktycznie w ciągu jednego roku 
koszt ten rośnie dwukrotnie. Darmowy przydział uprawnień pozwala na zachowanie kosztów śred
nich na znacząco niższym poziomie (por. dolną gałąź wykresu- scenariusz ODN). 

Porównanie powyższych wykresów pozwala stwierdzić , że w sytuacji pełnego aukcjoningu 
(obowiązek zakup wszystkich uprawnień emisyjnych) niezależnie od mechanizmów cenowych -
-wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. 

2.4. Wzrost nakładów inwestycyjnych i kosztów wytwarzania 

Wdrożenie Pakietu energetyczno-klimatycznego oznaczać będzie znaczący wzrost nakładów 
inwestycyjnych na nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej. Poniżej przedstawiono wyniki 
obliczeń - osobno dla scenariuszy bez polityki poprawy efektywności oraz dla scenariuszy z ak
tywną polityką poprawy efektywności. Te ostatnie mogą być również traktowane jako scenariusze 
opisujące sytuację wolniejszego rozwoju gospodarczego i niższego wzrostu popytu na energię. 

Tablica 2. Nakłady inwestycyjne na nowe elektrownie, scenariusze bez polityki poprawy efektywności [mld zł) 
Thl l . a e 2. Investments outlays on new power pJants, scenanos without active energy efficiency policy in [bln z!] 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021 -2025 2026-2030 2006-2030 

Scenariusz BAU 

EL cieplne 8, l 19,8 25,9 27,1 38,6 119,5 

ELOZE 6,8 18,5 4,1 5,5 14,6 49,4 

RAZEM 14,9 38.2 30,1 32. 53,2 168,9 

Scenariusz ODN 

EL cieplne 8,1 16,1 18,5 17,6 126,2 186,4 

ELOZE 6,8 18,5 4,1 5,5 14,6 49,4 

RAZEM 14,8 34,5 22.6 23,0 140,8 235,8 

Scenariusz EU_MIX 

EL cieplne 7,9 11,3 22,0 30,8 108,8 180,8 

ELOZE 6,8 29,5 41,0 26,5 9,0 112,8 

RAZEM 14,6 40.8 63.0 57,3 117,8 293,6 
'' (zrodło: Raport 2030). 
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Tablica 3. Nakłady inwestycyjne na nowe elektrownie, scenariusze z aktywną polityką poprawy 
efektywności [mld zł] 
T b! 3 I . h ffi . a e nvestments out ays on new power p ants, scenanos w1t actlve energy e !Ciency polic in [bln z!] 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030 

Scenariusz BA U-E 

EL cieplne 4,0 13,1 22,4 27,0 25,2 91,7 

ELOZE 6,8 13,9 3,4 4,6 10,4 38,9 

RAZEM 10,8 27,0 25 ,8 31,5 35,5 130,7 

Scenariusz EUMIX-E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EL cieplne 4,0 4,5 23,5 30,8 84,0 146,8 

ELOZE 6,8 24,5 35,5 28,6 5,9 101,2 

RAZEM 10,7 29,0 59,0 59,4 89,9 248,0 

(źródło: Raport 2030) 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że realizacja Pakietu energetyczno
klimatycznego z 2008 r. wymagać będzie wyższych o ok. 110- 130 mld zł nakładów inwestycyj
nych niż w scenariuszach porównawczych bez polityki klimatycznej (250- 290 mld zł, w porów
naniu ze 130- 170 mld zł). Około połowa tego wzrostu przypada na elektrownie i elektrociepłow
nie wykorzystujące odnawialne zasoby energii. 

Dodatkowe, wynikające z wdrożenia Pakietu, roczne koszty wytworzenia energii elektrycznej 
wynoszą ok. 2,1 mld zł/a w 2010 r. i rosną do 8-12 mld zł w latach 2020-2030. 

2.5. Zużycie węgla 

Poziom zużycia węgla kamiennego i brunatnego zależeć będzie od wielu czynników, wśród któ
rych największe znaczenie mają: 
- tempo rozwoj u gospodarczego, 
- polityka poprawy efektywność energetycznej, 
- tempo rozwoju energetyki jądrowej, 
- ceny paliw węglowodorowych na rynku międzynarodowym (wpływają na konkurencyjność 

technologii gazowych), 
- ceny uprawnień do emisji C02, 
- ceny węgla kamiennego i brunatnego (z nowych kopalni) w dostawach krajowych. 

Próbę oceny wpływu większości z wymienionych czynników podjęto poprzez wykonanie w ra
mach Raportu 2030 analiz wrażliwości. Poniżej przedstawiono wyniki tych analiz pokazujące za
kres zmienności zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny w Polsce w perspektywie roku 
2030. 

Łączne zużycie węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach zawodowych wynosi pod ko
niec badanego okresu 800- 1600 PJ, zależnie od wariantu- przy obecnym poziomie ponad 1100 
PJ. Oznacza to możliwość zwiększenia zużycia o(+ 40%) lub zmniejszenia o(- 30%) w stosunku 
do roku 2005, zależnie od przyszłych warunków. 

Wykres zapotrzebowania na poziomie całego kraju pokazuje, że wypełnianie wymagań Pakietu 
energetyczno-klimatycznego prowadzić będzie w Polsce raczej do zmniejszenia zapotrzebowania 
na paliwa węglowe. Wzrost zapotrzebowania może nastąpić jedynie w przypadku skumulowania 
się takich czynników jak: szybkiego wzrostu popytu na energię, wysokich cen paliw oraz niepowo
dzenia projektów budowy nowych elektrowni jądrowych przed rokiem 2030. 
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Rys. 5. Łączne zużycie węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach zawodowych, wyniki analiz wrażli
wości 

Fig. 5. To tal consumption of hard and brown co al in public power plan ts, results o f sensitivity analysis 
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Rys. 6. Zużycie węgla kamiennego i brunatnego w kraju, wyniki analiz wrażliwości 
Fig. 6. Total consumption o f hard and brown coal in Poland, results o f sensitivity analysis 
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2.6. Pozostałe skutki w systemie energetycznym 

Spadek popytu na energię elektryczną 
Ze względu na wzrost cen energii konkurencyjność energochłonnej produkcji (stal, szkło , ce

ment, aluminium) w UE znacząco spadnie, co przełoży się na spadek zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Również gospodarstwa domowe będą pod presją wysokich cen ograniczać zużycie. 
Łączny efekt zmniejszenia popytu na energię elektryczną wynikający ze wzrostu cen, został w Ra
porcie 2030 oszacowany na poziomie 8,4% w roku 2015 i 9,9% w roku 2030- w porównaniu do 
scenariusza z zerowymi cenami uprawnień emisyjnych. 

Ryzyko inwestycyjne 
Nastąpi ogromny wzrost ryzyka działalności operacyjnej i inwestycyjnej, które będzie wynika

ło z niepewności, co do determinacji rządów krajowych i UE odnośnie utrzymania w dłuższym 
okresie aktywnej polityki ochrony klimatu i rozwoju OZE, z ryzyka technologicznego związanego 
z nowymi tzw. zeroemisyjnymi technologiami w~glowymi, z ryzyka generowanego ze strony sys
temu handlu emisjami oraz rosnących problemów lokalizacyjnych. 

Ryzyko regulacyjne 
Złożoność i wewnętrzna niespójność Pakietu przekładać się będzie na poważne problemy praw

ne i rynkowe w fazie implementacji Pakietu. Dotychczasowe trudności z wdrożeniem poprawnej 
ustawy dot. unijnego handlu emisjami, wprowadzeniem poprawnie skonfigurowanych mechaniz
mów wsparcia rozwoju OZE, kogcneracji czy efektywności energetycznej, czy ostatnie chaotyczne 
działania regulatora w sprawie cen energii- to jedynie przedsmak tego co czeka polski rząd, uczest
ników rynku oraz odbiorców energii po wdrożeniu Pakietu. Można się obawiać, że te wszystkie 
działania nie pozostaną bez wpływu na bezpieczeństwo energetyczne i mogą także odbić się nega
tywnie na sytuacji gospodarczej i społecznej. 

Zmiana konkurencyjnościfirm energetycznych 
Drastycznie zmieni się konkurencyjność różnych przedsiębiorstw energetycznych na rynku unij

nym. Firmy dysponujące elektrowniami węglowymi stracą na wartości, zaś producenci dysponują
cy elektrowniami jądrowymi poważnie zwiększą swoją zyskowność (ceny energii wzrosną na sku
tek kosztów zakupu uprawnień przez elektrownie cieplne, natomiast koszty elektrowni jądrowych 
się nie zmienią). 

PropozycjeKEto preferencje dla najpotężniejszych firm energetycznych oraz elektrowni jądro
wych. W efekcie ich wdrożenia można oczekiwać konsolidacji tego sektora w skali UE poprzez 
przejmowanie mniejszych firm energetycznych przez europejskich potentatów. Działania takie są 
zupełnie przeciwstawne do forsowanej przez KE liberalizacji rynku energii elektrycznej, natomiast 
są zgodne z interesem Prezydencji francuskiej, która doprowadziła do zatwierdzenia Pakietu. 

3. UWAGI DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ ZE SZCZYTU UNIJNEGO W GRUDNIU 2008 

Projekt Komisji Europejskiej został w kilku punktach dość istotnie zmieniony w czasie prac Parla
mentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej. Poniżej wymieniono ważniejsze zmiany z polskiej 
perspektywy. 
l. Do głównych efektów negocjacji polskiej delegacji na szczycie unijnym należy zwiększenie 

skali mechanizmu solidarnościowego, co wiąże się z uzyskaniem przez Polskę dodatkowych 
środków w łącznej wysokości ok. 5 - 6 mld zł w okresie 2013-2020. (większa część z kwoty 
60 mld zł przedstawianej przez rząd polski jako główna zdobycz negocjacyjna była zagwaran
towana przez pierwotny mechanizm redystrybucyjny zawarty już wcześniej w Pakiecie). 
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2. Wprowadzenie mechanizmu przejściowego darmowego rozdziału uprawnień w odniesieniu 
do elektrowni zawodowych. Jednak dodatkowe wymagania uzależniające możliwość udzielenia 
bezpłatnych przydziałów dla elektrowni istniejących od realizacji planu inwestycyjnego równo
ważnego wartości darowanych uprawnień, może okazać się barierą ograniczającą znacznie ska
lę tego typu działań. Przy zastosowaniu tych ograniczeń prawdopodobnie nie uda się znaczącer 
ograniczyć wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do sytuacji wprowadzenia pełnego 
aukcjoningu od roku 2013. 

3. Możliwość czasowego darmowego przydziału uprawnień jest ograniczona jedynie do źródeł 
istniejących oraz tych, dla których inwestycje rozpoczęto do końca roku 2008 . Może to powo
dować ograniczenie budowy nowych źródeł przed rokiem 2020. Z drugiej strony wprowadzono 
możliwość dofinansowania budowy nowych źródeł do 15% niezbędnych nakładów inwestycyj
nych. 

4. W trakcie prac Parlamentu Europejskiego dokonano wyłączenia produkcji ciepła sieciowego 
z obowiązku zakupu uprawnień, co zmniejszy z pewnością presję cenową dla odbiorców ciepła 
z sieci miejskich. Zaakceptowany, głównie w wyniku presji Niemiec, przydział darmowych 
uprawnień dla sektorów wrażliwych, na pewno ograniczy skalę pogorszenia ich pozycji konku
rencyjnej w stosunku do krajów spoza UE. Rozwiązanie to jednak nie uchroni przed skutkami 
gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej . 

4. MOŻLIWE ŚRODKI DLA ENERGETYKI 

Z perspektywy energetyki krajowej istotne znaczenie mają zapisy, które wymagają, by 50% przy
chodów z aukcji było przeznaczone na określone cele. Przy cenie uprawnień na poziomie 50 Euro/t 
oraz przy założeniu, że wszystkie elektrownie kupują całość uprawnień na aukcji, przychody rządu 
ze sprzedaży uprawnień wyniosą w granicach 20- 30 inld zł. rocznie. Połowa tej kwoty, to lO- 15 
mld zł rocznie. Środki te, zgodnie z art. 10 pkt 3 projektu nowelizacji dyrektywy 87 /2003/WE, mo
gą być przeznaczone na cele wymienione w projekcie dyrektywy, w tym na: 
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych; 
- finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w zakresie ogra-

niczenia emisji i przystosowania się, w tym udział w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych i Europejskich 
Platform Technologicznych; 

- rozwój energii ze źródeł odnawialnych; 
- rozwój innych technologii przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i zrównoważonej 

gospodarki niskoemisyjnej ; 
- pomoc w realizacji zobowiązania Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii o 20 o/o do 2020 r.; 

bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i podziemne składowanie dwutlenku węgla pocho
dzącego w szczególności z elektrowni napędzanych kopalnym paliwem stałym i szeregu sekto
rów i podsektorów przemysłowych, również w krajach trzecich; 

- finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych technologii 
w sektorach objętych zakresem dyrektywy; 

- działania takie, jak te służące racjonalizacji zużycia energii i poprawie izolacji cieplnej budyn
ków lub dostarczeniu finansowego wsparcia w celu uwzględnienia aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach. 

Na podstawie wymienionych zapisów można uznać, że beneficjentami rozdysponowania po
wyższych środków mogą być producenci energii, firmy sieciowe oraz odbiorcy energii, szczegól
nie ci o najniższych dochodach. Podana potencjalna wysokość rocznych wydatków jest bardzo du
ża w stosunku do obecnych wydatków na te cele. 
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W przypadku zastosowania mechanizmu czasowej darmowej alokacji uprawnień, przychody 
ze sprzedaży uprawnień będą odpowiednio pomniejszone o wartość uprawnień darmowo przydzie
lonych. W tym przypadku strumień środków redystrybuowanych na wymienione wyżej cele będzie 
mniejszy, co dla firm energetycznych będzie skompensowane przydzieleniem darmowych upraw
nień o znacznej wartości. 

PODSUMOW ANIE 

l. Wdrożenie Pakietu energetyczno-klimatycznego oznaczać będzie konieczność dokonania znacz
nej transformacji rynku energetycznego, szczególnie w zakresie stosowanych technologii i pa
liw do wytwarzania energii elektrycznej. Ukształtowanie się cen uprawnień na poziomie ok. 40 
Euro/t uzasadnia rozwój energetyki jądrowej i gazowej, a cele dot. rozwoju energetyki odna
wialnej wymuszą szybki rozwój energetyki wiatrowej i szerokiego wykorzystania biomasy, 
głównie w elektrociepłowniach. 

2. Producenci energii elektrycznej zostaną zmuszeni do bardziej zdywersyfikowanego technolo
gicznie rozwoju zdolności wytwórczych. 

3. Zmiany struktur technologicznych i paliwowych przełożą się na zmiany zapotrzebowania 
na paliwa węglowe. Wykonane analizy pokazują, że przyszłe zapotrzebowanie na węgiel zale
ży od wielu czynników i charakteryzuje się dużą niepewnością, osiągając w różnych scenariu
szach wartość od 1400 do 2500 PJ w latach 2020-2030 (przy obecnym poziomie zużycia ok. 
2100 PJ). Bardziej prawdopodobny wydaje się spadek zapotrzebowania, ale w przypadku szyb
kiego wzrostu popytu na energię, wysokich cen paliw węglowodorowych i ograniczeniu rozwo
ju energetyki jądrowej - może także wystąpić wzrost zapotrzebowania. 

4. Zapisy wymagające przeznaczenia 50% przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży uprawnień 
na aukcji na wsparcie określonych celów w zakresie redukcji emisji C02, poprawy efektyw
ności i rozwoju OZE- dają szansę na wsparcie ze strony rządu działalności badawczej i inwe
stycyjnej producentów energii. 

5. W najtrudniejszej sytuacji znajdą się odbiorcy energii, którzy doświadczą gwałtownego wzro
stu cen energii elektrycznej. Ograniczenia nałożone na mechanizm darmowego rozdziału upraw
nień dla elektrowni istniejących każą powątpiewać w możliwość uniknięcia gwałtownego 
wzrostu cen energii elektrycznej w roku 2013 . 

6. Wysokie ceny energii spowodują znaczny spadek popytu na energię w stosunku do scenariuszy 
bez polityki klimatycznej -o niższych cenach energii . Analizy wykonane w ramach Raportu 
2030 oszacowały ten spadek na ok. 10%. 

7. Zapisy Pakietu dają możliwość wsparcia dla najbiedniejszych gospodarstw domowych poprzez 
wsparcie finansowe lub wspomaganie działań zmniejszających zużycie energii, nie dają nato
miast możliwości podobnego wsparcia dla przedsiębiorstw zużywających duże ilości energii 
elektrycznej. 

Energy and Climate Package - Consequences 
for the Energy Market in Foland 

The influence of the energy and climate package on the Polish energy market will be very impor
tant in the coming years. This article presents chasen quantitative effects of the package proposed 
by the Commission in January 2008 based on results o f the Report 2030. lt also shows most impor
tant changes approved by the European Council in December 2008. The autbor claims that serious 
changes in the Polish energy sector will be forced by the package and underlines, that energy con
sumers not energy producers will be mostly affected. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Priorytety unijnej polityki energetycznej 
w świetle warunków Polski 

Jacek Malko 

STRESZCZENIE: Podstawowe dokumenty Unii Europejskiej: Dyrektywy, Rozporządzenia, Decy
zje i komunikaty o strategiach energetycznych prezentują dostępne rozwiązania, zmierzające do 
zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego przy nieustającej trosce o środowisko . 

Podjęto szereg działań, zmierzających do sprostania czterem kluczowym wyzwaniom: zwiększeniu 
efektywności użytkowania energii, dywersyfikacji europejskich zasobów energii, usprawnienia 
funkcjonowania wewnętrznych rynków energii oraz kontrolowania źródeł zewnętrznych. Opubli
kowany w styczniu 2008 roku tzw. pakiet klimatyczny zawiera projekty kompleksowych regulacji 
w dziedzinie handlu pozwoleniami na emisje gażów cieplarnianych, udziału odnawialnych zaso
bów energetycznych, czystych technologii węglowych oraz zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń . 

W referacie porównano unijną legislację energetyczną z uwarunkowaniami realizacyjnymi krajo
wego systemu energetycznego. 

Motto l: Wkraczamy w epokę bardziej aktywnego niż dotychczas angażowania się rządów 
w gospodarkę. Może to wręcz oznaczać powrót do państwowej własności wielu firm. 

Gary S. Becker 
Noblista z ekonomii 
University of Chicago 

Motto 2: Jakie wnioski mogą wyciągnąć państwa z tego kryzysu? Jeden z takich pochopnych 
wniosków jest taki - wprowadzamy powszechnie ostrzejsze regulacje czy ograniczenia. 
Otóż regulacje były, tylko nadzorcy nie działali, bo były silne naciski polityczne( ... ) 

Leszek Balcerowicz 
G.W. 30.12.2008 

l. WPROW ADZENIE 

Wszelkie analizy czynników, decydujących o bezpieczeństwie elektroenergetycznym kraju, uwzglę
dniać muszą zarówno aktualne regulacje jak też ich zaawansowane projekty Komisji Europejskiej 
oraz ocenę ich konsekwencji dla Polski. Tempo zmian legislacyjnych sprawia, iż zmianie ulegają 
nie tylko same akty prawne ale też i formułowane w nich priorytety europejskiej polityki energe
tycznej [l]. Idea wyrażona w pierwszym pakiecie energetycznym ze stycznia 2007 roku (,,Pakiet 
energetyczny") i znana pod skrótowym określeniem "3 x 20 do 2020", stanowiła podejście od sfor
mułowanego w "Zielonej Księdze" z roku 2000 priorytetu bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
na rzecz zdecydowanych działań , ograniczających zmiany klimatyczne. Świadczyć o tym może 
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tzw. Program legislacyjny oraz program prac Komisji [2]. Na podstawie priorytetów politycznych 
przedstawiono następujący wykaz preferencji w zakresie komunikacji społecznej. Są to: "dobro
byt"- rozumiany jako wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy, "solidarność"- obejmująca oce
nę realiów społecznych , spójność i rozwój obszarów terytorialnych oraz ochronę środowiska, "bez
pieczeństwo i wolność" oraz strategie Unii w globalizującym się otoczeniu. Problemy energii zo
stały wpisane w program działań gospodarczych. Bardziej wyraziste są problemy energii zapisane 
w dokumencie rządowym RP o Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia [3]. Dokument 
ten, zaaprobowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 roku, definiuje tzw. osie prioryteto
we: IX "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" oraz X 
"Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii. 

2. SEKTOR ENERGETYCZNY: REGULACJE UNIJNE 

Okolicznościami kształtującymi przyszłość energetyczną naszego i przyszłych pokoleń, a zarazem 
budzącymi najwyższe zaniepokojenie, są zarówno założenia strategii Lizbońskiej i ich konsekwen
cje legislacyjne jak i ogromne koszty globalne braku skutecznego działania w sprawach globalnych 
zmian klimatycznych oraz wzrastające ceny paliw kopalnych, sygnalizujące naruszenie równowagi 
popytu i podaży [4] . 

To nowe otoczenie, w którym przychodzi działać sektorowi energii, stwarza szanse i zagroże
nia również przed krajowymi strukturami energetyki, a szczególna koncentracja problemów jest 
cechą krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Szansą w tej specyficznej grze jest stwo
rzenie nowoczesnej infrastruktury, zdolnej realizować podstawowe cele strategiczne sektora: mini
malizację cen energii dla konkurencyjnej gospodarki, minimalizację ingerencji w środowisko oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Osiągnięcie tego celu wymaga identyfikacji zagro
żeń i określenia strategii ich eliminacji . 

Intensywne działania legislacyjne, symbolicznie zapoczątkowane zostały publikacją Zielonej 
Księgi ,,Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii" [5]. 
Konsekwencją tego dokumentu była szeroka dyskusja (łącznie z procedurą "publicznego posłu
chania"), zwieńczona edycją obszernego (ok. 1000 str.) tzw. pakietu energetycznego [6] , którego 
"okrętem flagowym" stał się szczególnej wagi dokument "Komunikat Komisji do Rady Europej
skiej i Parlamentu Europejskiego : Europejska polityka energetyczna" [7]. Pakiet ten z dnia 10 sty
cznia 2007 r. został przyjęty przez szczyt przywódców unijnych w marcu tegoż roku [8] wraz z pla
nem działania, wytyczającym cele polityczne w obszarze energii [9] . Cele te określone zostały jako: 
- zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, 
- zapewnienie konkurencyjności gospodarek europejskich i dostępności energii po przystępnej 

cenie, 
- promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Cele te Unia Europejska zamierza osiągnąć poprzez: 
- pogłębienie i urzeczywistnienie unijnego wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elek

trycznej, 
- pełne wykorzystanie dostępnych instrumentów w celu poprawy dwustronnej współpracy UE 

ze wszystkimi dostawcami energii oraz zapewnienia stabilnych przepływów energii do Unii, 
- bardzo ambitne, określone ilościowo cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

racjonalnego wykorzystania energii , źródeł odnawialnych i stosowania biopaliw. Cele Unii 
Europejskiej zostały wyznaczone na 2020 r. i są następujące : zmniejszenie emisji gazów cie
plarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie do 2020 r. zużycia energii o 20% 
w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł ener-
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gii do 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz zwiększenie udziału biopaliw w paliwach 
transportowych do 10%. Zestaw tych celów określono skrótem "3x20 do 2020", 

- wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w energetyce. 

W przyjętej polityce energetycznej UE wyodrębniono sześć celów (określonych także jako "fi
Jary"); Tabela l zestawia te cele z działaniami w zakresie nowych technologii . 

Kolejny zbiór dokumentów, opublikowany 19 września 2007 r. jest reakcją Komisji na praktyki 
stosowane przez państwa członkowskie i ponadnarodowe koncerny energetyczne. W dokumencie 
roboczym Komisji [ lO] dokonano syntezy analiz sektorowych oraz oceny wpływu proponowanych 
opcji, prowadzących do następujących konkluzji: 
- Dalsze rozdzielanie obszarów działania OSP: pełne rozdzielen ie właścicielskie najlepiej gwa

rantuje konkurencyjność. 
- Wzmocnienie roli koordynacj i regulatorów: stan obecny nie jest zadowalający zarówno z punk

tu widzenia Komisji jak i udziałowców. Wzmocnienie rol i regulatorów i ich niezależności win
no być szczególnie korzystne dla konkurencyjności i zapewnienia warunków niedyskrymino
wania przedsiębiorstw na rynku europejskim. Jednakże idea ustanowienia jednego europejskie
go regulatora jest przedwczesna i napotyka na silny sprzeciw zarówno wielu państw członkow
skich jak i udziałowców. 

- Wzmocnienie koordynacji OSP jest absolutną koniecznością, lecz konieczne jest równoważenie 
siły oddziaływania operatorów z opcją nieingerencji. 

- Zwiększenie transparetności rynków hurtowych: udziałowcy winni mieć dostęp do pełnego za
kresu informacji o mocach źródeł, rozpływach i możliwościach magazynowania, co nie pozo
staje w sprzeczności z warunkiem zachowania poufności i zapobiegania zmowom. 

- Działania dla zapewnienia kontroli nad długoterminowymi kontraktami gazowymi. 
- Dostęp do magazynów gazu: konkurencyjność na rynku magazynowania zyskuje na wprowa-

dzeniu aktualnych wskazań ER GEG i rozdzielenia prawnego. 
- Komisja będzie bacznie śledzić skutki tworzenia zapasów strategicznych gazu na poziomie UE. 
- Zmiany zasad inwestowania w obszarze infrastruktury importu gazu- konieczna jest rewizja 

kryteriów inwestowania z Dyrektywy "gazowej" 2003/55 oraz odstępstw od zasady TP A. 
- Rozdzielenie obszarów działania OSD: koszty takiego działania są niewątpliwie niższe od osią

galnych korzyści. 
- Dalsze działania dla ochrony konsumenta: Komisja proponuje zaadaptowanie zasad Karty Ener

getycznej, zapewniającej odpowiedni stopień ochrony na poziomie UE. 
- Połączenie środków regulacyjnych winno zapewnić odpowiednie traktowanie sieci gazowych 

i elektroenergetycznych oraz spełnienie unijnych wymagań odnośnie do rozdzielenia obszarów 
działalności również przez przedsiębiorstwa krajów trzecich. 

W ramach "pakietu liberalizacyjnego" przedstawiono również projekt zmieniający zapisy dy
rektyw o zasadach działania wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2003/54) i gazu (2003/55) 
oraz rozporządzenia ustanawiającego agencję współpracy regulatorów energetyki (ACER). 

Kontynuacją uprzednich pakietów - energetycznego i liberalizacyjnego z roku 2007 -jest kolej
ny zestaw dokumentów Komisji Europejskiej, opublikowany 23 stycznia 2008 roku. Podstawą tego 
pakietu, określanego jako "klimatyczny" była akceptacja przez Radę Europejską w marcu 2007· r. 
"pakietu energetycznego", zwłaszcza w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym. Elementa
mi pakietu klimatycznego są: 
- zrewidowane propozycje systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, 
- narodowe cele sektorowe dla sektorów nie objętych systemem handlu emisjami, 
- nowe mechanizmy promowania OZE oraz narodowe obligatoryjne cele, precyzujące udział za-

sobów odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania na energię pierwotną, 
- systemy przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS), 
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- nowe reguły pomocy publicznej dla wspierania trwale zrównoważonej europejskiej polityki 
bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

Dokumentem związanym z pakietem 2008 (aczkolwiek formalnie od niego niezależnym i opub
likowanym jeszcze pod koniec r. 2007) jest propozycja znowelizowanej dyrektywy o zintegrowa
nym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Dyrektywa ta Ueszcze z roku 1996!) 
wprowadza zasadę dopuszczenia jedynie najlepszych dostępnych technik (BAC), zgodnych z doku
mentem referencyjnym (BREF). Propozycja jest próbą syntezy zasad, ustanowionych w kilku od
rębnych dyrektywach, m.in. w dyrektywie o emisjach z wielkich obiektów spalania (LCP) i o naro
dowych pułapach emisji (NEC). Nowelizacja obejmuje źródła o mocy przekraczającej 20 MWt, 
przy czym za źródło emisji traktowany jest komin. Proponowana dyrektywa CCS nie przewiduje 
zobowiązujących poziomów sekwestracji C02 przed rokiem 2020, ale jeden z celów pakietu ener
getycznego "3x20" przewiduje redukcję emisji o 20%, a na przykład deklaracje szczytu G-8 z He
iligendam (2007) podbijają stawkę do 50% w perspektywie 2050 r. 

Cechą proponowanych rozwiązań staje się bezwzględny prymat celów ekologicznych (stymu
lowany obawą przed konsekwencjami klimatycznymi) nad pozostałymi tradycyjnymi już celami 
strategicznymi sektora elektroenergetycznego. Problemem jest niedojrzałość technologii nisko (lub 
bez-) emisyjnych w skali, wymuszanej przez regulacje UE. Jedną z konsekwencji jest przewidy
wany znaczący wzrost cen energii elektrycznej z wszelkimi tego zjawiska następstwami ekono
micznymi, społecznymi i ekologicznymi. 

Propozycje, zawarte w "pakiecie klimatycznym" nie są w większości zobowiązujące i mogą 
ulec zmianom w toku precyzowania zapisów odnośnych dyrektyw. Konkluzje marcowego szczytu 
unijnego deklarują uwzględnienie specyfiki państw członkowskich na drodze "solidarnego rozkła
dania ciężarów", uwzględniania "różnych punktów startowych państw" czy też "dotychczasowych 
osiągnięć w redukcji C02". Nie należy jednak oczekiwać znaczącego odstępstwa od wstępnie przy
jętych reguł. Można się zatem spodziewać, że: 
- każdy z krajów członkowskich będzie miał zindywidualizowany wskaźnik udziału OZE w bi

lansie energii pierwotnej w r. 2020, 
- po r. 2013 wszystkie pozwolenia na emisję C02 będą sprzedawane na aukcjach, przy czym pula 

tych uprawnień w ETS będzie zredukowana o 21%, (zapis ten dla Polski uległ istotnej modyfi
kacji (deregulacje do r. 2019), 

- sektory przemysłu, nie uczestniczące w ETS, będą zobowiązane do 10% redukcji emisji C02, 

- w sektorze transportu udział biopaliw wzrośnie do 10%. 

Odnieść można wrażenie, że naruszona została równowaga pomiędzy bezpieczeństwem energe
tycznym a ekologicznym, (zdefiniowane na przykład w dokumencie o polityce energetycznej Fol
ski [ 11]); świadczyć może o tym wypowiedź komisarz ds. stosunków zewnętrznych UE- p. Benity 
Ferrero-Waldner [12] : "Potrzebna jest nam rzeczywista dyplomacja europejska, która będzie się 
starała zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i wpisze się w ramy strategii bezpieczeństwa euro
pejskiego. Energia może stać się nowym czynnikiem integracji europejskiej ... ". 

Kluczowym elementem pakietu klimatycznego z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora 
elektroenergetycznego jest zamierzone nabywanie uprawnień emisyjnych wyłącznie na drodze 
aukcji, podczas gdy dla innych sektorów odchodzenie od pozwoleń bezpłatnych ma odbywać się 
stopniowo. Starania niektórych krajów unijnych (Czechy, Niemcy, Polska), aby reguła stopniowej 
ewolucji zasad obowiązywała również dla elektroenergetyki, biorą pod uwagę finansowe konsek
wencje zamierzonych zmian, zwłaszcza dla inwestycji w źródła. Propozycje Komisji nakładają 
również obowiązek kierowania części uzyskanych z mechanizmu aukcyjnego środków na przed
sięwzięcia redukujące emisje (łącznie z rozwojem technologii czystego węgla CCS). Mechanizm 
alokacji środków nie ogranicza się do działań narodowych, umożliwiając podejmowanie projektów 
o skali ponadpaństwowej . W przypadku innego celu, zadeklarowanego już w pakiecie energetycz-
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nym ze stycznia 2007 r., a mianowicie doprowadzenia do 20% udziału zasobów odnawialnych 
(OZE) w całkowitym zużyciu pierwotnych nośników energii, nowa dyrektywa zastąpi dotychcza
sowe regulacje, zawarte w obowiązujących jeszcze dyrektywach: 2001/88/WE, obligując państwa 
członkowskie do określonego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej oraz 2003/30/WE 
o promocji biopaliw. Projekt przewiduje również rozszerzenie stosowania "świadectw pochodzenia" 
(GoO- "Guarantee of origin") -obecnie jedynie dla wytwarzania energii elektrycznej - wprowa
dzając "kolorowe certyfikaty" dla wytwarzania skojarzonego, wytwarzania na bazie paliw odna
wialnych i specyficznych źródeł gazowych. Rozważana jest możliwość transferu GoO pomiędzy 
państwami członkowskimi, co przyczyni się do większej elastyczności systemu promocyjnego. 

Elementem pakietu klimatycznego jest również projekt dyrektywy o promowaniu technologii 
przechwytywania i trwałego magazynowania C02 (CCS) -zasadniczo w strukturach geologicznych. 
Bezpieczeństwo sekwestracj i ma być osiągane na drodze stosownych pozwoleń na poszukiwania 
geologiczne i pozwoleń na magazynowanie. Technologie CCS znajdują się we wstępnej fazie roz
woju i nie są jeszcze ofertą komercyjnie dostępną, jednak już dziś inwestycje w nowe moce wy
twórcze winny przewidywać warunki przyszłej zabudowy układów przechwytywania i transportu 
C02. Istniejące dziś i budowane instalacje demonstracyjne testują procedury ingerowania w proces 
generowania i przechwytywania co2 przed fazą spalania ("pre- combustion capture"), w fazie spa
lania (oxy-fuel") oraz po spalaniu ("post-combustion capture"). 

3. POLSKI SEKTOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ A FOLITYKA ENERGETYCZNA UE 

Wdrożenie postanowień, zawartych w pakietach energetycznych UE będzie miało istotny wpływ 
na funkcjonowanie krajowego sektora elektroenergetycznego. Część oczekiwanych problemów [1 3] 
nie wynika wprawdzie z projektowanych regulacji unijnych (na przykład narastająca niewydolność 
podsystemu wytwórczego, sygnalizowana spadkiem poziomu operacyjnych rezerw mocy, czy też 
problemy z zachowaniem płynności finansowej, wynikające z nienadążaniem regulowanych cen 
energii elektrycznej za zwiększeniem poziomu cen rynkowych paliw, kosztów pracy, materiałów 
i urządzeń), ale ograniczenie limitu uprawnień do emisji C02 wymaga na ogół nowych rozwiązań 
technologicznych, często niewypróbowanych komercyjnie i na ogół niezwykle kosztownych. 
Co gorsze niezbędne może okazać się wycofanie kolejnych mocy wytwórczych przed kresem ich 
technicznego życia. Wymuszone ograniczeniami emisyjnymi trwałe wyłączenia mocy zainstalowa
nych w elektrowniach systemowych i niedostateczny poziom inwestowania w nowe moce prowa
dzi do deficytu, szacowanego w przedziale od 6000 do 16000 MWe w roku 2020 [14] . Wymagania 
odnośnie do udziału OZE w bilansie energetycznym będą trudne (i kosztowne) w realizacji. Śmiała 
propozycja oparcia się na krajowych zasobach agroenergetyki [15] budzi obawę o wzrost kosztów 
żywności. Inny problem wiąże się z pozornie miękkim sformułowaniem o składowaniu dwutlenku 
węgla z układów CCS. Rozsądna odległość składowania od elektrowni niemal wyklucza lokaliza
cje na obszarze Śląska. Wymóg nabywania uprawnień emisyjnych na aukcjach może prowadzić 
do budowy nieefektywnych kosztowo ces w istniejących elektrowniach, ograniczenia sprawności 
i utraty konkurencyjności elektroenergetyki węglowej . 

Cele ilościowe Komisji Europejskiej ("Pakiet 3x20") z punktu widzenia energetyki krajowej 
mają zróżnicowaną dolegliwość. O ile zwiększenie udziału OZE w całkowitym zużyciu energii 
(dla Polski nie więcej niż 15%) można uznać za realistyczne chociażby w świetle analiz śląskiego 
zespołu prof. J . Popczyka [ 15], a poprawa efektywności (przygotowana niejako wcześniejszą 

Dyrektywą z roku 2006) wykorzystywać może zarówno "rentę zacofania technologicznego" jak 
i rezerwy gospodarki ekstensywnej, to skutki wynikające z wdrożenia celu redukcji emisji powodu
ją daleko idące konsekwencje i zagrożenia. Obszerne analizy tego problemu znaleźć można w tzw. 
Raporcie 2030 [16], opracowanym dla Folskiego Komitetu Energii Elektrycznej i zakończonym 
w czerwcu 2008 r. 
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Oceny ilościowych skutków nowych regulacji Unijnych dokonano z wykorzystaniem trzech 
modeli: 
- makroekonomicznego równowagi ogólnej, 
- prognozowania popytu na energię, oraz 
- optymalizacyjnego dla całości systemu elektroenergetycznego kraju. 

Cenę uprawnien do emisji (EU ETS po 2013) przyjęto za Komisją Europejską przedziałowo 
w granicach (30- 39) Euro/Mg. Warianty obliczeniowe oddawały skutki kolejnych faz zaostrzania 
w zakresie emisji; są to wariant kontynuacji (BAU), wariant odniesienia (ODN), wariant redukcji 
gazów cieplarnianych (EU_C02), wariant redukcji emisji i rozwoju OZE (EU-MIX) oraz wariant 
obowiązkowego stosowania technologii CCS (EU-CCS). Każdy wariant polityki klimatyczno ener
getycznej był analizowany w warunkach kontynuacji działań dotychczasowych oraz przy założeniu 
aktywnej polityki poprawy efektywności . 

Bezpośrednie koszty wdrożenia pakietu energetyczno - klimatycznego uwzględnione przy wy
liczeniu kosztów redukcji obciążają głównie sektor energetyczny i wynoszą 8 -1 2 mld zł a całej 
polityki klimatycznej 8-14 mld zł rocznie w okresie 2020-2030. 

Koszty pośrednie związane są z wpływem impulsu cen energii elektrycznej na gospodarkę i po
wstaniem negatywnych pośrednich skutków w postaci spowolnienia wzrostu gospodarczego, zmniej
szenia dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych oraz wzrostem udziału kosztów ener
gii w budżetach domowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń do najważniejszych nega
tywnych skutków gospodarczych i społecznych wdrożenia w Polsce polityki klimatycznej UE po
wiązanej z rozwojem OZE zaliczono: 
l) Utratę PKB w wysokości 154 mld zł rocznie od 2020 r. do 503 mld zł rocznie w 2030 r.; 
2) Spadek dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w roku 2030 z poziomu 1800 

zł/os/m-c do poziomu 1610 zł!os/m-c; 
3) Wzrost udziału energii w budżetach domowych z poziomu 11% w 2005 r. do poziomu 14,1 -

- 14,4% w latach 2020- 2030 w porównaniu z 12,7- 12,9% bez polityki klimatycznej (oraz 
odpowiednio 6,6- 6,2% w porównaniu do 5,9- 5,6% w przypadku energii elektrycznej); 

4) Utrzymywanie się średnich obciążeń budżetów domowych kosztami energii w całym okresie 
badania znacznie powyżej poziomu 10%, którego przekroczenie w niektórych krajach UE 
uznawane jest za kryterium ubóstwa energetycznego. 

Na podstawie uzyskanych wyników można oczekiwać, że koszty pośrednie w postaci utraty 
PKB będą ponad dziesięciokrotnie wyższe niż koszty bezpośrednie, co nawet jeśli uwzględnić nie
pewność związaną z tego typu oszacowaniami wskazuje na ogromne pośrednie koszty propozycji 
KE dla całej polskiej gospodarki. 

Ze względu na złożoność systemów społecznych i gospodarczych nie zawsze jest możliwa oce
na skutków określonych działań w sposób ilościowy. W takich przypadkach przydatna może być 
analiza jakościowa, która określa skutki poprzez wskazanie kierunków zmian jakich można oczeki
wać w wyniku określonych zdarzeń. 

Podjęto próbę ukazania jakościowych skutków wdrożenia pakietu energetyczno- klimatyczne
go dla wybranych analizowanych podsystemów społeczno - gospodarczych. 

W odniesieniu do systemu elektroenergetycznego skutki jakościowe są następujące: 
- Zmiany struktur technologicznych i paliwowych wymuszane wdrożeniem Pakietu stanowić 

będą bardzo poważne wyzwanie dla elektroenergetyki krajowej. Szersze wykorzystanie gazu, 
budowa elektrowni jądrowych, budowa ok. 15 000 MW w elektrowniach wiatrowych, budowa 
elektrociepłowni na biomasę a w perspektywie roku 2030 budowa elektrowni węglowych z in
stalacjami CCS stanowić będą ogromne wyzwanie dla elektroenergetyki. Powodzenie tych dzia
łań zależeć będzie m.in. od prowadzenia jasnej , konsekwentnej i skutecznej polityki energe
tycznej. 
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- Rozwój energetyki jądrowej od roku 2020/ 2025 wymaga podjęcia praktycznie natychmiasto
wych działań tworzących odpowiednie warunki dla takich inwestycji. Konieczne będzie szyb
kie stworzenie lub uzupełnienie infrastruktury prawnej, instytucjonalnej, infrastrukturalnej za
pewniającej odpowiednią gospodarkę paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi. Koniecz
ne będzie podjęcie odpowiedniej kampanii informacyjne oraz działań prowadzących do wyboru 
lokalizacji dla elektrowni jądrowej. Ze względu na skalę i ryzyko inwestycji w budowę elek
trowni jądrowych potrzebne mogą się okazać gwarancje rządowe . 

Wymagany celami OZE dynamiczny wzrost wykorzystania energetyki wiatrowej wymagać bę
dą poważnych inwestycji mających na celu wzmocnienie systemu przesyłowego i dostosowanie 
go do współpracy z elektrowniami wiatrowymi charakteryzującymi się dużą zmiennością gene
racji zależną od warunków wiatrowych przy równoczesnym zapewnieniu wymaganych przez 
prawo UE zdolności wymiany transgranicznej na poziomie 10% zużycia krajowego. Potrzebne 
będzie także zapewnienie dla elektrowni wiatrowych wysokiego poziomu rezerwy mocy, które 
mogą być szybko uruchomione w przypadku gwałtownych spadków generacji z elektrowni wia
trowych, a których obecnie nie ma w systemie. 

- Nastąpi ogromny wzrost ryzyka działalności operacyjnej i inwestycyjnej, które będzie wyni
kało z niepewności do determinacji rządów krajowych i UE odnośnie utrzymania w dłuższym 
okresie aktywnej polityki ochrony klimatu i rozwoju OZE, z ryzyka technologicznego zwią
zanego z nowymi tzw. zeroemisyjnymi technologiami węglowymi, z ryzyka generowanego 
ze strony systemu handlu emisjami, z rosnących problemów lokalizacyjnych a także z prawdo
podobnej niskiej skuteczności i jakości działań prawno- regulacyjnych w Polsce. 

Wymienione w [16] jedynie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki dla Polski uzasad
niają tezę, że wdrożenie pakietu energetyczno- klimatycznego w Polsce stanowić będzie poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, szybkiego wzrostu gospodarczego oraz poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

Formą polemiki z Raportem 2030 [16] jest opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarka Ryn
kową [ 17]. Podstawowa ocena dotyczy punktu "Synteza" z czerwca 2008 roku z uwzględnieniem 
aktualizacji na 30 września 2008 roku. Ogólna ocena raportu sprowadza się do trzech punktów pod
stawowych, a głównej słabości recenzowanej pracy dopatruje się w podejściu sektorowym, skupio
nym na elektroenergetyce w aspekcie realizacji unijnych celów "3 x 20" : 
- analizy i obliczenia modelowe ograniczyły się do sektora elektroenergetycznego. Jest to zasad

ne gdyby rozpatrywać tylko wpływ jednego z mechanizmów pakietu to jest nowelizowanej dy
rektywy UE dotyczącej systemu handlu emisjami na całym rynku UE po 2012 ETS. Natomiast 
realizacja celów pakietu winna obejmować całą gospodarkę i sektor trzeci (użyteczność pub
liczna, gospodarstwa domowe itp.) więc wycinkowe skutki prezentowane w raporcie mogą być 
inne jeżeli analizą obejmie się całą gospodarkę i społeczeństwo. 

- sposób prowadzenia analiz i obliczeń modelowych w raporcie jest poprawny. jednakże w zało
żeniach i wyborze opcji prowadzących do realizacji celów nie uniknięto w raporcie błędów me
rytorycznych przytoczonych w ocenach szczegółowych. Do najważniejszych błędów meryto
rycznych, mających duży wpływ na wyniki końcowe należy zaliczyć potraktowanie opcji efek
tywności energetycznej jako a priori założonych wielkości i odniesienie celu 15% udziału RES 
tylko do sektora elektroenergetycznego. 

- raport stara się uwypuklić wszystkie negatywne skutki pakietu, niekiedy nawet tendencyjnie. 
Dotyczy to przede wszystkim skutków dla gospodarki i gospodarstw domowych. Nie przedsta
wia potencjalnych szans i korzyści dla gospodarki, szczególnie dotyczących mniej energochłon
nego, innowacyjnego rozwoju gospodarki . Nie zauważa się w raporcie szansy celowego wyko
rzystania środków z aukcji uprawnień na stymulowanie dodatkowego wzrostu PKB. Wszystkie 
aktualnie nierozwiązane problemy rozwoju i bezpieczeństwa sektora paliwowo- energetyczne
go stara się przypisać trudnościom realizacji pakietu. 
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Przytoczone niedoskonałości przypisać można tempu realizacji postawionego przed zespołem 
EnergSys zadania i mogą być skorygowane po merytorycznej dyskusji szczegółowej . Podstawową 

i nie kwestionowaną w istocie zaletą Raportu [16] jest przedstawienie argumentów wspomagają
cych stanowisko negocjacyjne strony polskiej w nie łatwych pertraktacjach unijnych. Niewątpliwe 
złagodzenie restrykcyjności pakietu klimatyzacyjnego dla krajowego sektora energii jest zapewne 
również zasługą dostarczonych przez Raport argumentów. 

Interesującą zewnętrzną próbą w zakresie podejścia do hybrydowego modelowania stabilizacji 
klimatu z wykorzystaniem technologii wytwarzania energii elektrycznej jest artykuł [56]. Makro
ekonomiczny model zapotrzebowania sektorowego E3NG został połączony z supmodelem opisują
cym inwestycje w 26 technologiach energetycznych. Model E3MG jest modelem symulującym 
w 20 globalnych regionach procesy energetyczno-ekologiczno-ekonomiczne (E3) w ujęciu dyna
micznym. Zmiany technologiczne traktowane sąjako zmienne wewnętrzne a ich efekty w katego
riach wykorzystania energii i zapotrzebowania sektorowego i modelowane sąjako efekty redukcji 
kosztów w procesie uczenia i ekonomiki skali . Model pierwotnie zastosowano do modelowania 
kosztów odejścia od globalnego trendu zwiększenia poziomu C02 w atmosferze przez realizację 
celów stabilizacyjnych na poziomie 450, 500, 550 ppv w roku 2100. Model hybrydowy jest prze
znaczony do symulacji ekonomiki przejścia do społeczeństw niskowęglowych w skali globalnej. 

Zaskakującą konkluzją przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że ogólny efekt makroeko
nomiczny jest niewielki a przejście do gospodarki niskowęglowej nie zmienia znacząco poziomu 
aktywności ekonomicznej i inwestycji w odniesieniu do zaobserwowanych historycznie trendów. 

Swoistym głosem w dyskusji o przyszłości energetycznej kraju jest raport "[R]ewolucja ener
getyczna dla Polski" opublikowany pod egidą Greenpeace Polska w październiku 2008 roku [19]. 
Podtytuł tego raportu ("Scenariusz zapotrzebowania Polski w czyste nośniki energii w perspekty
wie długookresowej") nawiązuje do polemiki zwolenników tzw. scenariusza alternatywnego sfor
mułowanego w opozycji do tzw. scenariusza referencyjnego . Streszczenie poglądów autorów ra
portu znaleźć można na stronie internetowej Greenpeace [20]; zasadnicze punkty SA tam zapre
zentowane następująco : 

"Istnieje coraz silniejsze świadectwo na poparcie tezy, że ziemski klimat ociepla się wskutek 
spowodowanej przez ludzi intensyfikacji efektu cieplarnianego. Na wskutek rosnącego użycia pa
liw kopalnych oraz wylesiania znacznych obszarów zwiększa się stężenie gazówcieplarnianych 
w atmosferze. Nie ulega wątpliwości, że dostępność energii jest kluczowa dla poprawy jakości ży
cia. Spalanie węgla, ropy i gazu nie jest jednak obojętne dla światowego klimatu. Trzeba więc, 
w skali globalnej, odejść od dotychczasowych wzorców rozwoju, w oparciu o rosnącą produkcję 
energii ze źródeł kopalnych. Kontynuacja niefrasobliwości doprowadziłaby do nasilenia zmian kli
matu i wielkich problemów towarzyszących . Poprzez podjęcie skutecznych działań mamy szanse 
utrzymać globalne ocieplenie w "bezpiecznych" granicach, zgodnie z Artykułem 2 Konwencji Kli
matycznej . 

Raport Greenpeace pt. "[R]ewolucja energetyczna" ma pokazać, że pomijanie energii odna
wialnej jest błędem - pod względem naukowym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym. 
Celem jego publikacji jest wskazanie, że Polska nie musi być uzależniona od węgla i nie musi iść 
w stronę energii atomowej, ponieważ posiada ogromne, niewykorzystane zasoby odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Publikując ten raport, Greenpeace chce pokazać, że Polska nie tylko może, 
ale wręcz musi pójść w kierunku bardziej zrównoważonego systemu pozyskiwania i wykorzystania 
energii. 

Skrajność wyrażanych poglądów (powielających stanowisko Greenpeace International w aspek
cie negacj i zarówno energetyki węglowej jak i nuklearnej) nie rokuje tym opiniom szerszego po
parcia i to nie tylko, w środowiskach lobbujących za - generalnie biorąc - opcją nadal dominują
cego udziału źródeł scentralizowanych. W każdym razie zaproponowana alternatywa nie stanowi 
remedium na bieżące problemy emisyjne polskiej elektroenergetyki. 
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Priorities of European Energy Policy vs. Polish Reality 

Fundamental documents of the European Union - Directives, Regulations, Decisions and Commu
nications on energy strategies presents options available with view to stemming the increasing depen
dency for energy supplies whilst continuing to pursue the environmental goals. A series measures 
have been taken to meet with four key challenges: managing demand, diversifying European sour
ces, enhancing the effectiveness of the energy markets and controlling external supply. On January 
23.2008 EC published the environmental package as a complex draft of lega! regulations of a fully 
integrated policy covering both climate and energy policies: directives on EU ETS, nonETS, RES, 
CCS and PPC. The paper presents comparison of European energy regulations and strategie goals 
with goals and opportunities o f the Polish energy sector on national and utilities !e vel 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problemy związane z wdrożeniem założeń eu
ropejskiej polityki energetycznej w warunkach gospodarki polskiej. Przedstawiono również 
wybrane zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju energetyki w wymiarze europej
skim i krajowym w świetle obowiązujących uregulowań prawno-ekonomicznych oraz przed
sięwzięć międzynarodowych i europejskich. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zrównoważony rozwój, handel emisjami, polityka klimatyczna, po
lityka energetyczna, konkurencyjność sektora energetycznego 

l. WSTĘP 

Światowy rozwój napędzany jest wykorzystaniem energetycznych surowców mineralnych. 
Jednak zasoby tych surowców są ograniczone i nieodnawialne. Jeżeli rozwój ogólnoświato
wy w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym ma być trwały, co stanowi je
den z wyróżników koncepcji sustainable development, to dotychczasowa strategia pozyski
wania energii powinna zostać regularnie zmieniana. Globalna przemiana energetyczna w stro
nę przemysłu i energetyki zrównoważonej wymaga czasu, lecz stopniowe zwiększanie wyko
rzystania zasobów odnawialnych, które są daleko bardziej obfite niż zasoby nieodnawialne, 
będzie rzeczywistym działaniem w stronę zrównoważonego rozwoju. Komisja Europejska wpro
wadziła do swych polityk sektorowych elementy ochrony środowiska i zrównoważonego roz
woju. Zrównoważona polityka energetyczna i przemysłowa dąży do polepszenia dobrobytu 
społeczeństwa poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: bezpieczeństwem ener
getycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych, konkurencyjnością gospodarki i ochroną śro
dowiska. W strategii rozwoju Unii Europejskiej Zrównoważona Europa dla Lepszego Świa
ta przyjętej w Goeteborgu w 2001 roku ocieplenie klimatu uznano za jedną z głównych ba
rier na drodze do zrównoważonego rozwoju. W związku z tym wszystkie działania Unii Eu
ropejskiej w obszarze przemysłu wydobywczego i energetyki dotyczą ograniczania emisji za
nieczyszczeń, oszczędności energii pierwotnej i szerszego wykorzystania czystej energii . Re
alizacja polityki klimatycznej UE nabiera przyspieszenia. Realizacja ambitnego scenariusza 
ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do co najmniej 2°C wymaga zmniejszenia ener
gochłonności gospodarki i wręcz rewolucyjnych zmian w zaopatrzeniu w nośniki energetycz
ne. Wytyczne polityki energetycznej UE dotyczące wykorzystania paliw kopalnych w ener
getyce uwarunkowane są zapisami dotyczącymi minimalnej emisji C02 przy ich spalaniu co 
w sposób bezpośredni przekłada się na funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego, 
w tym na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. 
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2. KREOWANIE EUROPEJSKIEJ FOLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO 

Cele i zasady współpracy w zakresie energetyki zawarto w Europejskiej Karcie Energetycz
nej, którą uzgodniły i podpisały w dniu 17 grudnia 1991 roku w Hadze Wspólnota Europej
ska i ponad 50 krajów oraz Traktacie Karty Europejskiej (grudzień 1994 r.). W dokumentach 
tych określone zostały płaszczyzny współpracy oraz ramy funkcjonowania przedsiębiorstw 
sektora elektroenergetycznego w ramach struktur europejskich. Zgodnie z zapisami tych do
kumentów współpraca w dziedzinie energetyki ma się opierać na zasadach gospodarki ryn
kowej i ma być rozwijana w miarę postępującej integracji rynku. Folityka Unii Europejskiej 
w zakresie rozwoju sektora elektroenergetycznego wyznacza trzy zasadnicze cele dotyczące: 
- minimalizacji cen energii przy zapewnieniu warunków samofinansowaniu sektora; 
- zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 

minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko sektora elektro-energetycznego [7]. 
Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki spełnieniu czterech zasad: 

- zasady suwerenności państw i ich suwerennych praw do zasobów naturalnych, 
braku dyskryminacji, 

cen rynkowych, 
- minimalizacji problemów ekologicznych. 

Cele europejskiej polityki energetycznej zapisane zostały w kolejnych edycjach Zielonej 
Księgi (Green Papers 1995, 2001, 2006) oraz Białej Księgi (White Paper 1995). W grudniu 
1995 roku Komisja Europejska zatwierdziła ostateczną wersję Białej Księgi (White Paper) 
w sprawie polityki energetycznej [4]. Określono w niej główne cele polityki energetycznej: 

konkurencyjność, 

- bezpieczeństwo dostaw oraz ochrona środowiska. 
Cele te mają zostać osiągnięte za pomocą następujących instrumentów: 
liberalizacji rynku, 
przejrzystości cen, 

- efektywności zużycia energii, oraz 
wzajemnych połączeń systemów. 
Według Komisji Europejskiej największym problemem utrudniającym osiągnięcie harmo

nizacji w polityce energetycznej jest kwestia pomocniczości. W przypadku energii harmoni
zacja podatków energetycznych jest niezgodna z propozycjami wielu państw, które pragną za
chować suwerenne prawo do wykorzystywania podatków. Według Komisji Europejskiej in
ternalizacja kosztów i korzyści to najlepszy sposób zintegrowania problemów ekologicznych 
z ekonomicznymi. Główny nacisk położono zatem na zmianę bilansów wpływów podatkowych 
poprzez przeniesienie obciążeń fiskalnych związanych z miejscami pracy na ograniczone za
soby naturalne. Od wielu lat wysiłki wielu rządów (np. Niemiec) zaczynają promować zrów
noważoną konsumpcję poprzez wprowadzanie zielonych podatków, przenoszenie obciążeń 
podatkowych z siły roboczej na energię i inne zasoby [2]. 

Unia Europejska wprowadziła również instrumenty realizacji polityki, programy i fundu
sze, które mają zapewnić pomoc dla uboższych regionów. Do rozwiązań tych należy wzmoc
nienie infrastruktury energetycznej, poprzez budowę transeuropejskich sieci energetycznych 
ze środków Unii Europejskiej. Pornoc finansowa dla badań naukowych i rozwoju technologi
cznego (RTD - Research and Technological Development Programmes) jest uważana za głów
ny element polityki energetycznej UE. Pornoc ta skierowana jest na szereg programów RTD, 
których przedmiotem jest, m.in.: 
- energia odnawialna, 
- promowanie racjonalnego zużycia energii, 
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- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 
- upowszechnienie technologii, 

bezpieczeństwo jądrowe, gospodarka odpadami i ich utylizacja, oraz 
syntezajądrowa [3] . 

W 1998 roku w Cardiff Komisja Europejska rozpoczęła proces wprowadzania elementów 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do swoich polityk sektorowych. Utrzymanie 
równowagi pomiędzy rozwojem sektora energetyki a obowiązkami wynikającymi z koniecz
ności ochrony środowiska jest jednym z podstawowych problemów przy tworzeniu nowych 
podstaw prawnych europejskiego rynku energii. Folityka energetyczna UE i akty prawne do
tyczące sektora elektroenergetycznego mają na celu realizację filozofii zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez rozwój technologii wykorzystujących odnawial
ne zasoby energii oraz rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej [11]. 

Zrównoważona polityka energetyczna jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w dłu
giej perspektywie poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: 
- bezpieczeństwem energetycznym, 
- zaspokojeniem potrzeb społecznych, 
- konkurencyjnością gospodarki, 
- ochroną środowiska. 

Do realizacj i wymienionych celów służą uchwalone dokumenty strategiczne oraz prawo
dawstwo unijne. Do najważniejszych aktów prawa Unii Europejskiej w zakresie redukcji za
nieczyszczeń należą dyrektywy ustanawiające system handlu zbywalnymi uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych. Zmiana klimatu należy do najważniejszych elementów polityki 
UE i jest traktowana jako jeden z kluczowych problemów ochrony środowiska. Problematyka 
ochrony powietrza została opracowana przez Komisję Europejską i ogłoszona 21 września 
2005 roku. Celem Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza (STOP) jest ograniczenie wpły
wu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i ekosystemy do roku 2020 i w związku z tym pod
jęcie dodatkowych zobowiązań . W ramach strategii Komisja Europejska zaproponowała sce
nariusz tzw. Maksymalnej Fizycznej Technicznej Redukcji (MFTR) emisji zanieczyszczeń, 
który oparty został o istniejące techniki ograniczania emisji, niezależnie od kosztów ich reali
zacji. Praktyczne wdrożenie strategii oznacza m.in.: redukcję emisji S02 o 82%, NOx o 60%, 
amoniaku o 27%. Oczekiwane korzyści zdrowotne w wyniku zrealizowania STOP zostały osza
cowane sumarycznie na poziomie od 42 do 135 miliardów euro w skali roku [5]. 

Europejski scenariusz energetyczny przewiduje zapotrzebowanie na nośniki energii pier
wotnej oparte w perspektywie do 2020 roku o gaz- 57%, odnawialne źródła energii- 29%, 
bilans dopełniają biomasa i węgiel 6% i energia jądrowa na poziomie 2%. Wynika z tego 
scenariusza, że węgiel został w strukturze nośników energetycznych zepchnięty na margines. 
Podejście takie wymusza na krajach członkowskich dalszą pełniejszą integrację zadań ochro
ny powietrza i polityki energetycznej. 

Fostulaty zawarte w Zielonej Księdze (Green Paper) Unii Europejskiej zawierają wyty
czne w zakresie wspólnej polityki energetycznej. Pomimo wyrażanego poglądu przez przed
stawicieli Komisji Europejskiej, że całkowicie zintegrowana polityka energetyczna w ramach 
Wspólnoty nie jest aktualnie możliwa to według Komisji państwa UE powinny otwierać na
rodowe rynki na konkurencję, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw oraz prowadzić jednolitą 
politykę wobec surowcowych potęg, m.in. Rosji. Największe kraje członkowskie UE przez la
ta blokowały próby koordynowania zakupów energii czy jej dystrybucji w UE. Jednak po kry
zysie energetycznym na początku 2006 roku, gdy Rosja użyła gazu jako instrumentu polity
cznego nacisku, UE przyspieszyła prace nad wspólną polityką energetyczną. Zapisy odnośnie 
realizacji wspólnotowej polityki energetycznej to m.in.: 
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l. Jednolity rynek energii 
- zbiór przepisów dla sieci energetycznych który umożliwi ich jednolite funkcjonowanie; 
- ustalenie głównych potrzeb w rozwoju infrastruktury; 
- powołanie urzędu regulacji. 
2. Solidarność krajów Unii 
- stała kontrola dostaw energii; 
- zmiana zasad dotyczących rezerw ropy i gazu na wypadek zakłóceń w dostawach. 
3. Energia z różnych źródeł 

regularne przeglądy z raportami dla przywódców UE i Parlamentu Europejskiego o wa
dach i zaletach różnych źródeł energii. Komisja proponuje stworzenie Europejskiego Ob
serwatorium Dostaw Energii oraz Europejskiego Regulatora Energetycznego. 

4. Problem ocieplenia klimatu 
- plan działań dotyczących wykorzystania energii; 
- nowa "mapa drogowa" dla odnawialnych źródeł energii. 
5. Skuteczność technologii 
- strategiczny plan zapewniający firmom z UE wysoką wydajność energetyki i niską emisję 

gazów. 
6. Reprezentacja 
- wspólne stanowisko wobec reszty świata; 

harmonogram dojścia do paneuropejskiej wspólnoty energetycznej; 
nowe podejście do współpracy z partnerami, np. z Rosją; 
mechanizm ułatwiający szybką i skoordynowaną reakcję na sytuacje nadzwyczajne zwią
zane z podażą. 
Najważniejsze elementy europejskiej polityki energetycznej to: 
dokończenie pełnej liberalizacji rynku energetycznego do 2007 roku; 
rozbudowa interkonektorów (połączeń sieci elektroenergetycznych); 
wzmocnienie współpracy narodowych regulatorów rynkowych; 
rozbudowa narodowych rezerw gazu i stworzenie mechanizmu dzielenia się nimi; 
zmniejszenie zużycia energii o 20% przez zwiększenie efektywności energetycznej; 
inwestycje w odnawialne źródła energii- w 2015 roku udział ich ma wynieść 15% a w roku 
2020 aż 20%; 

- stworzenie wspólnej polityki zagranicznej w dziedzinie energii; 
- dywersyfikacja źródeł dostaw gazu poprzez rozbudowę terminali morskich dla gazu skro-

plonego [8]. 
Dokumenty dotyczące kierunków działań Europy w zakresie nowej polityki energetycznej 

dotyczą: polityki energetycznej dla Europy, "mapy drogowej" dla źródeł odnawialnych, postę
pów w rozwijaniu generacji opartej na odnawialnych źródłach energii, postępów w wykorzy
staniu biopaliw, wewnętrznego rynku gazu i elektryczności, infrastruktury gazowej i elektry
cznej, energetyki jądrowej, zrównoważonego wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz stra
tegicznych planów w zakresie technologii energetycznych [8]. 

W dokumentach Komisji Europejskiej kierunki działań UE w zakresie realizacji polityki 
energetycznej związane są ściśle z ochroną środowiska . I tak prognozowane jest osiągnięcie 
do 2020 roku 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz oszczędności w wysokości 20% cał
kowitej konsumpcji energii pierwotnej poprzez poprawę efektywności energetycznej. Plany 
Komisji Europejskiej zakładają wprowadzenie w krótkiej perspektywie czasowej powszech
nej technologii wychwytywania i składowania C02 - tzw. (CCS- Capture and Storage). Do 
2015 roku ma być uruchomionych w krajach Unii Europejskiej kilkanaście elektrowni wypo
sażonych w instalacje CCS. Po 2020 roku instalacje te mają stać się już obowiązkowe dla 
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wszystkich budowanych elektrowni węglowych, a po roku 2050 w ramach UE mają zostać 
zlikwidowane wszelkie instalacje energetyczne o dużej emisji bez CCS. Komisja Europejska 
oszacowała koszty wyposażenia elektrowni węglowych w ces na 600-700 tys. euro na każ
dy MW zainstalowanej mocy. Koszty wychwytywania i składowania C02 oszacowany został 
na około 70 euro za tonę tego gazu. 

W przyjętym przez Komisję Europejską pakiecie energetyczno-klimatycznym na rozwi
janie technologii wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS) pieniądze mają 
pochodzić ze sprzedaży 300 mln pozwoleń na emisję C02, które pozwolą na wybudowanie 
około 10 instalacji w tym przynajmniej 2 w Polsce. Zatem wytyczne UE dotyczące wykorzy
stania paliw kopalnych w energetyce uwarunkowane zapisami dotyczącymi minimalnej emi
sji co2 przy ich spalaniu przekładają się w sposób bezpośredni na funkcjonowanie polskiego 
sektora energetycznego, w tym na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. 

Przeprowadzone prognozy zapotrzebowania na energię w ramach UE wskazują zależność 
UE od dostaw z zewnątrz. Ma ono wzrosnąć w ciągu 20-30 lat o 70%, w tym import gazu 
z Rosji, Norwegii i Algierii będzie stanowił 80% unijnych zakupów tego surowca. Dlatego 
zapisy zawarte w Zielonej Księdze i w Europejskiej Folityce Energetycznej nawołują do in
westycji w odnawialne źródła energii i promowania technologii energooszczędnych. Szacun
ki Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji starzejącej się infrastruktury w energetyce 
oscylują wokół kwoty 900 mld euro w okresie 25 najbliższych lat. Tak gigantyczne koszty 
mogą być tylko zrealizowane wspólnie w ramach europejskiej polityki energetycznej . Zmian 
wymaga również organizacja europejskiego rynku energii, zwłaszcza dystrybucja energii po
między poszczególnymi krajami oraz brak wolnej konkurencji na rynkach narodowych. 

3. PROBLEMY FOLSKlEJ ELEKTROENERGETYKI 

W Polsce struktura zużycia energii odbiega od europejskich i światowych proporcji. Najwię
cej energii czerpiemy z węgla kamiennego 61%, ropy naftowej 22%, gazu ziemnego 12% i 5% 
z energii odnawialnej. Analogicznie w UE z węgla pochodzi 13% energii, ropy 16%, gazu 24%, 
elektrowni jądrowych 32% i 6% z energii odnawialnej. W projekcie ,,Polityka energetyczna 
Polski do 2030 roku" podkreślono, że węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa i niezależ
ności energetycznej państwa [l O]. 

W nowej polityce energetycznej Polski do roku 2030 Ministerstwo Gospodarki jako prio
rytetowe cele tej polityki przyjęło: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodar
ki oraz ochronę środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oparte ma być na 
wykorzystaniu węgla jako podstawowego surowca energetycznego. Wyzwaniem dla polskiej 
energetyki pozostaje również stymulowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze i zgroma
dzenie środków na ten cel. Ministerstwo Gospodarki podkreśla także potrzebę zapewnienie 
równego dostępu do sieci energetycznych i wprowadzanie przejrzystych ram dla inwestycji 
infrastrukturalnych. Konieczne wydaje się tu podjęcie decyzji dotyczących m.in. liberalizacji 
cen energii. 

Zwiększenie efektywności energetycznej koncentrować się będzie na obszarach: 
- zmniejszenia zużycia energii, 
- podwyższenia sprawności jej wytwarzania, 
- ograniczenia strat w przesyle i dystrybucji. 

W zakresie ochrony środowiska w energetyce przewiduje się przygotowanie sektora do 
wypełnienia trudnych europejskich dyrektyw w zakresie ograniczenia gazów cieplarnianych. 
Drogą do tego celu ma być m.in.: zwiększenie udziału energetyki odnawialnej i rozwój ener
getyki jądrowej. Folska polityka energetyczna będzie spójna z polityką Unii Europejskiej i jej 
celami. 
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Aktualnie podstawowymi problemami polskiej energetyki są m.in.: 
niska efektywność wykorzystania energii; 

- przestarzała techniczna struktura energetyki wymaga odtworzenia do 2020 roku około 50% 
mocy. Oznacza to, że w okresie 10-15 lat należy wymienić około połowy bloków energe
tycznych w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach; 
dostosowanie energetyki do celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym; 

- brak lub niepełne uregulowania prawne; 
- brak precyzyjnej i długofalowej strategii działania w zakresie restrukturyzacji i prywaty-

zacji; 
- brak zrównoważonej konkurencyjności (odpowiedniej relacji między energetyką scentra

lizowaną a rozproszoną) . 

4. PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO PAKIETU 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI FOLSKlEJ 

W dokumencie ,,Polityka energetyczna dla Europy", czyli tzw. ,,Pakiet klimatyczno-energe
tyczny 3x20" jako priorytetowy cel polityki energetycznej UE wymienia się bezpieczeństwo 
dostaw energii pierwotnej. Uzależnienie UE od dostaw energii pierwotnej wynosi obecnie 50%. 
Przy braku poprawy użytkowania energii i zwiększenia udziału własnych źródeł energii pier
wotnej, w tym energii odnawialnej (globalnie w UE) to uzależnienie to może wzrosnąć do 
70-80% w roku 2030. 

4.1. Rozwój nowoczesnych technologii energetycznych warunkiem 
efektywności obniżenia emisji gazów cieplarnianych 

Z prognoz Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że w Europie węgiel będzie zachowy
wał kluczową pozycję, podobnie jak i w innych krajach świata takich jak USA, Japonia i Chi
ny. Zatem konieczne staje się rozwój rynku czystych technologii węglowych . W dokumencie 
UE "Europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii" 
tzw. Zielonej Księdze podkreślono, że w celu zastąpienia, starzejących się elektrycznych mo
cy wytwórczych i pokrycia wzrastającego zapotrzebowania UE, w tym Folska będzie potrze
bowała znacznych inwestycji w dziedzinie nowych technologii energetycznych do 2030 ro
ku [12]. Zalecenia UE dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 20% 
w stosunku do emisji z 1990 r. wymagać będą wybudowania przez kraje członkowskie insta
lacji energetycznych nowej generacji, tzw. "czystych technologii węglowych" połączonych 
z technologiami sekwestracji dwutlenku węgla. W układach zintegrowanych zagazowania węg
la może być realizowana poligeneracja, tzn. wytwarzanie oprócz elektryczności, ciepła i chło
du również paliw ciekłych i gazowych. Przykładowo zastąpienie w technologii węglowej częś
ci węgla biomasą do 20% może spowodować zmniejszenie emisji C02 o 20-25 %. Również 
efektywne wykorzystanie energii pierwotnej przez promowanie kogeneracji przyczyni się do 
bezpieczeństwa dostaw energii [1]. Plany Komisji Europejskiej zakładają wprowadzenie w krót
kiej perspektywie czasowej powszechnej technologii wychwytywania i składowania C02 - tzw. 
(CCS- Capture and Storage) [8]. Do 2015 roku ma być uruchomionych w krajach Unii Eu
ropejskiej kilkanaście elektrowni wyposażonych w instalacje CCS. Po 2020 roku instalacje te 
mają stać się już obowiązkowe dla wszystkich budowanych elektrowni węglowych, a po roku 
2050 w ramach UE mają zostać zlikwidowane wszelkie instalacje energetyczne o dużej emisji 
bez CCS. Komisja Europejska oszacowała koszty wyposażenia elektrowni węglowych w CCS 
na 600-700 tys. euro na każdy MW zainstalowanej mocy. Koszt wychwytywania i składowa
nia C02 oszacowany został na około 70 euro za tonę. Komisja Europejska na projekty dotyczą-
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ce wdrożenia nowoczesnych technologii składowania C02 przeznacza 10 mld euro. Rozwój 
rynku nowoczesnych technologii składowania C02 to szansa dla naszego kraju na sprzedaż ich 
innym krajom, jak również możemy odpłatnie składować dwutlenek węgla innych krajów. 

4.2. Likwidacja barier funkcjonowania rynku energii 
oraz poprawa efektywności energetycznej 

W ,,Pakiecie energetycznym" zapisanym w Zielonej Księdze UE zakłada się zwiększenie efek
tywności użytkowania energii pierwotnej do 2020 roku o 20% w stosunku do planu działań, 
który był podstawą do wydania tzw. dyrektywy efektywnościowej 2006/32/WE. Zakłada się 
nie tylko poprawę użytkowania energii finalnej i zwiększenia sprawności konwersji paliw pier
wotnych, ale t-akże przesyłania nośników energii. W wyniku podjęcia tych działań zakłada się 
efekt w postaci 13% redukcji zużycia energii finalnej w tym okresie średnio dla Unii w od
niesieniu do obecnego stanu [9]. Poprawa sprawności energetycznej bloków energetycznych 
to szybki sposób na ograniczenie emisji co2· 

Wprowadzanie elementów polityki efektywności energetycznej w gospodarce polskiej to
warzyszą liczne bariery, najważniejsze to: 
- bariery ekonomiczne: niska opłacalność przedsięwzięć energooszczędnych, wysokie kosz

ty kapitałowe takich przedsięwzięć, stosunkowo niskie koszty energii, brak polityki po
datkowej zachęcającej do prowadzenia polityki efektywności energetycznej, brak kapita
łu, trudności w dostępie do funduszy sektora prywatnego; 

- brak świadomości i informacji: brak informacji o zużyciu energii, brak informacji o korzyś
ciach płynących z inwestycji energooszczędnych, brak informacji o możliwościach finan
sowania takich inwestycji; 

- bariery techniczne: niezgodność technologii i urządzeń z obowiązującymi przepisami, brak 
przemysłu produkującego urządzenia energooszczędne; 

bariera legislacyjna: brak strategii efektywnego wykorzystywania energii, brak aktów wy
konawczych do Prawa energetycznego, skomplikowane procedury finansowania inwesty
cji ze środków budżetowych, niemożność wykorzystania przez podmioty budżetowe z osz
czędności wynikających z inwestycji energooszczędnych; 

- bariera instytucjonalna: brak instytucji o charakterze biur doradczych dla ludności. 
Według zaleceń OECD, należy w szerszym zakresie uwzględniać problemy ekologiczne 

w polityce energetycznej, m.in. poprzez promowanie efektywności energetycznej, stopniową 
rezygnację ze szkodliwych dla środowiska subsydiów oraz wzmocnienie bodźców zachęcają
cych do wprowadzania czystszej produkcji. Dlatego w procesie realizacji polityki ekologicz
nej państwa przewiduje się opracowanie strategii osiągania określonych celów, np. ograni
czania emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. 

4.3. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł tzw. niekonwencjonalnych jak np.: energia wodna, 
energia wiatru, energia słoneczna, biomasa, biogaz czy energia geotermalna, wpisują się w roz
wój zrównoważony przynosząc jednoczesne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii poza bezpośrednią, wprost dostrzegalną zaletą polegają
cą na obniżeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery wpisuje się doskonale w aktualne proble
my braku poczucia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego na rynkach światowych. Unia 
Europejska przywiązuje dużą uwagę do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Folityka 
UE w zakresie energii odnawialnej została zawarta w tzw. Białej Księdze i Zielonej Księdze. 
Dokumenty te podkreślają konieczność większego bezpieczeństwa energetycznego UE i ogra
niczenia gazów cieplarnianych oraz promują OZE, wskazując jednocześnie ich fundamental
ne znaczenie w zrównoważonej polityce energetycznej UE. W Dyrektywie 2001/77/WE zapi-
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sano, że UE ma osiągnąć 12% udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem do 2010 
roku. 

Efektywność europejskiego systemu handlu emisjami w walce z globalnym ociepleniem 
zakłada osiągnięcie do 2020 roku 20% udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu ener
gii oraz co najmniej 10% udział biopaliw w całkowitym ich zużyciu w transporcie. 
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Rys. l. Udział procentowy odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie zużycia energii 
w 2020 roku. Źródło: Opracowano na podstawie danych z Komisji Europejskiej (2008 r.). 
http:l /europa.eu. i n t 
Figure l. Interest-bearing share o f renewabie cnergy sources 
in the to tal outcome o f the power consumption in 2020 year 

Cel ten może okazać się w przypadku niektórych krajów członkowskich (w tym Polski) nie
możliwy do spełnienia. W przypadku Polski w 2020 roku, udział ten ma wynosić 15%. Zaso
by energii odnawialnej są praktycznie nieograniczone. Jednak ich potencjał jest rozproszony, 
zaś efektywne wykorzystanie wiąże się z koniecznością koncentracji, a co za tym idzie i ze 
Znacznie zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi. Stąd na dzień dzisiejszy koszty inwesty
cyjne wytwarzania energii odnawialnej są w polskich warunkach nieco większe niż koszty 
pozyskania i przetwarzania paliw kopalnych. 

Wiele krajów unijnych dostało jeszcze wyższe limity- Szwecja nawet 49% (rys. 1). Am
bitna propozycja Komisji Europejskiej zwiększenia udziału energii odnawialnej do 20% wy
daje się nierealna zwłaszcza w świetle oszacowanych kosztów na ten cel około 18 mld euro, 
które mają być wydatkowane zdaniem Komisji głównie przez inwestorów prywatnych. Nie
zależnie od problemów wynikających z dyrektyw unijnych dotyczących limitów co2 zmiana 
modelu gospodarki na wolną od emisji gazów cieplarnianych jest ważna nie tylko ze względu 
ekologicznego ale także i ekonomicznego. Uzależnianie gospodarki od surowców kopalnych 
takich jak ropa naftowa i węgiel (których ceny ciągle rosną) w dłuższej perspektywie jest nie
realna. Dlatego też przedsiębiorstwa w różnych krajach w ramach narodowych strategii roz
woju rynku energetycznego zamierzają zwiększyć znacznie nakłady finansowe na nowe źró
dła energii. Polska gospodarka przewiduje zwiększenie produkcji zielonej energii o 4-6 TWh 
rocznie, co przekłada się na inwestycje na poziomie 4-8 mld zł do 2012 roku. 
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4.4. Realizacja międzynarodowych i europejskich zobowiązań 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

Wprowadzony w 2005 roku przez UE system handlu prawami do emisj i zanieczyszczeń tzw. 
ETS (Emissions Trading Scheme) miał motywować firmy działające w pięciu branżach, naj
bardziej szkodzących środowisku (energetycznej, hutniczej, chemicznej, szklarskiej, produk
cj i cementu) do inwestowania w technologie przyjazne środowisku. 

Pierwszy okres działania systemu w Unii Europejskiej o charakterze pilotażowym obejmo
wał lata 2005-2007 i dotyczył wyłącznie emisji dwutlenku węgla, który stanowi 80% emisj i 
gazów cieplarnianych na terenie UE. Komisja Europejska zamiast sprzedać prawa do emisji 
zanieczyszczeń na licytacjach, rozdałaje za darmo. W wyniku lobbingu przedstawicieli prze
mysłu firmy emitujące najwięcej zanieczyszczeń dostały najwięcej praw do emisj i zanieczysz
czeń. Efektem wprowadzonego na powyższych zasadach w obszarze UE handlu emisjami za
nieczyszczeń był fakt, że ilość zanieczyszczeń emitowanych przez niektóre kraje UE nie tyl
ko nie zmniejszyła się , ale nawet wzrosła o 0,8Va . 

Komisja Europejska w oparciu o doświadczenia wynikające z pierwszego okresu rozl i
czeniowego (2005-2007) w handlu emisjami, w którym to okresie nie zdecydowała się na ra
dykalne redukcje planów alokacji przedstawionych przez rządy państw, postanowiła w dru
gim okresie przydziału uprawnień (lata 2008-20 12) dokładnie sprawdzić rządowe plany. Aby 
system handlu zaczął skutecznie działać popyt na pozwolenia musi być większy niż podaż. 

Efekt pierwszego etapu handlu emisjami w UE to rozdysponowanie przez rządy poszczegól
nych państw swoim firmom więcej pozwoleń niż potrzebowały. Skutek tej decyzji to masowa 
wyprzedaż nadwyżek pozwoleń i drastyczny spadek rynkowej ceny l tony C02 z 30 euro 
w roku 2005 do zaledwie 1,02 euro (marzec 2007 roku). 

Problemem wymagającym rozwiązania jest natomiast rozdział uprawnień pomiędzy sek
tory i instalacje, który (w opinii specj alistów) powinien być obiektywny i "przejrzysty", gdyż 
jest alokacją dóbr o znacznej wartości materialnej i ma wpływ na pozycję rynkową przedsię
biorstw, zwłaszcza energetycznych. W opinii praktyków, przydział uprawnień jest nieczytel
ny, często uznaniowy powodując zróżnicowaną strukturę i wi elkość przydziałów, które nie 
uwzględn i ają często ani emisj i "historycznej" podmiotu, ani też jego potrzeb emisyjnych [6]. 
Komisja Europejska proponuje, by po 2013 roku wszystkie zezwolenia na emisję C02 dla se
ktora energetycznego były sprzedawane na aukcjach (cementownie i huty nadal miałyby do
stawać pozwolenia za darmo). Ogólna liczba wszystkich dostępnych zezwoleń zostałaby ob
niżona o 21% w porównaniu z 2005 roku. Aukcje ma organizować każde państwo UE (rządy 
podzielą się udziałami w jednej europejskiej puli zezwoleń). Z wyliczeń Komisji Europejskiej 
wynika, że do narodowych budżetów może trafić nawet do 50 mld euro . Komisja Europejska 
rozdzielając pod koniec 2006 roku prawa do emisj i zanieczyszczeń na l'ata 2008-2012, zmniej
szyła ich ilość przede wszystkim nowym państwom UE: Łotwie, Litwie, Słowacji, Polsce i Re
publice Czeskiej. Jednocześnie Francja, Wielka Brytania otrzymały taką ilość praw do emisj i 
o jaką wnioskowały. 

Zgodnie z postanowieniami Rady, polskie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektry
czną (działające na rynku wg stanu na 31 grudnia 2008 r. ), w latach 2013-2019 zakupią na 
aukcjach jedynie część uprawnień. Od 2013 roku będzie to 30 procent w stosunku do ich śred
nich rocznych emisji w latach 2005-2007. Natomiast od 2014 roku ilość darmowych upraw
nień będzie się stopniowo zmniejszać. Tempo redukcji ustali polski rząd. Docelowo przed
s iębiorstwa energetyczne będą zobowiązane do nabycia na aukcjach 100 procent uprawnień 
w 2020 roku. Jednak w 2018 roku Folska ma prawo złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, 
na podstawie którego może nastąpić przedłużenie okresu przejściowego dla naszego kraju. 
Według Ministerstwa Gospodarki Folska może uzyskać jeszcze jeden okres przejściowy (oko-
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ło 2-3 letni). Po tym okresie uzyskiwanie pozwoleń na aukcjach spowoduje niewątpliwie upa
dek tradycyjnej energetyki węglowej. 

Do najważniejszych aktów prawa Unii Europejskiej w zakresie redukcji zanieczyszczeń 
należą dyrektywy: ustanawiające system handlu zbywalnymi uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych. Zmiana klimatu należy do najważniejszych elementów polityki UE i jest trak
towana jako jeden z kluczowych problemów ochrony środowiska. Rynek handlu emisjami na 
terenie Unii Europejskiej jest kompatybilny z postanowieniami Protokołu z Kioto, tak więc 
uprawnienia unijne mogą być przedmiotem wymiany w ramach międzynarodowego rynku 
handlu emisjami. Zgodnie z zasadami cap-and-trade, całkowity limitjednostek uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych przypadający Unii Europejskiej (European Allowances - EUA) 
jest dzielony pomiędzy jej kraje członkowskie. Na podstawie otrzymanej liczby uprawnień 
każdy kraj dokonuje opracowanie Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na emisję, w któ
rym określona zostaje liczba uprawnień i sposób alokacji między instalacje emitujące gazy 
cieplarniane. Zapisy Dyrektywy Łączącej (Dyrektywa 2004/101/WE) umożliwiają przedsię
biorcom realizującym projekty redukcji emisji poza granicami UE z wykorzystaniem mecha
nizmów JI lub CDM zamianę jednostek redukcji emisji na uprawnienia do emisji C02. 

W tzw. II KPRU- Krajowym Planu Rozdziału Uprawnień obejmującym lata 2008-2012 
polskie firmy dostały mniej certyfikatów emisyjnych niż wnioskowały (przydział 208,5 mln 
ton- zapotrzebowanie 284,6 mln ton C02) [6]. Brakującą liczbę certyfikatów polskie firmy 
mogą częściowo importować z zagranicy w formie Certyfikatów Poświadczonej Redukcji Emi
sji (CER - Certified Emission Reduction). Certyfikaty te otrzymuje się w przypadku realizacji 
projektu w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM- Clean Development Mechanivn). 
Mechanizm ten działa tak jak mechanizm wspólnego wdrożenia (li- Joint Implementation) . 
Lecz inwestycje obniżające emisję gazów cieplarnianych lub zwiększające ich pochłanianie 
muszą być realizowane w państwach rozwijających się, na które nie zostały nałożone limity 
emisji w ramach Protokołu z Kioto (np. Białoruś, Mołdawia, kraje afrykańskie, azjatyckie lub 
kraje Ameryki Południowej). W zamian za sfinansowanie inwestycji lub jej wdrożenie pań
stwo otrzymuje Certyfikat Poświadczonej Redukcji, który stanowi przedmiot obrotu na rynku 
zbywalnych pozwoleń na emisję. Tę możliwość uzyskiwania certyfikatów emisyjnych polskie 
firmy wykorzystują w sposób minimalny. 

Liczba jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) i jednostek redukcji emisji (ERU 
- Emission Reduction Unit), które prowadzący instalacje może wykorzystać do rozliczenia ro
cznej emisji C02 wynosi 10% przydziału rocznego uprawnień dla każdej instalacji . Jednostki 
Redukcji Zanieczyszczeń- ERU są uzyskiwane w wyniku zastosowania Mechanizmu Wspól
nych Wdrożeń, który umożliwia nabycie lub transfer jednostek redukcji emisji gazów cieplar
nianych powstałych w wyniku realizacji projektów obniżających ich emisję lub zwiększają
cych pochłanianie realizowanych w krajach uczestniczących w systemie handlu uprawnienia
mi do emisji. W ramach tego mechanizmu kraj rozwinięty w zamian za dofinansowanie pro
jektów redukujących emisje gazów cieplarnianych w innym kraju rozwiniętym uzyskuje Jed
nostki Redukcji Emisji (ERU), które od stycznia 2008 roku stanowią przedmiot obrotu na ryn
ku zbywalnych pozwoleń na emisję. Przykładem zastosowania Mechanizmu Wspólnych Wdro
żeń jest polsko-japoński projekt odzysku metanu z KWK ,,Borynia" i wykorzystania go do ce
lów energetycznych. KWK "Borynia" należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dzięki insta
lacji wykorzystania metanu kopalnia ograniczy emisję do około 2,5 tysięcy ton metanu rocz
nie i sprzeda około 54 tysięcy ton ekwiwalentu C02 rocznie. Kopalnia na instalację wydała 6 
mln zł, a prognozowany zysk kopalni do 2012 roku ma wynieść 5 mln$. Zważywszy na fakt, 
ze rocznie wypuszcza się do atmosfery 700 mln m3 metanu, a za każdą tonę wykorzystanego 
metanu można aktualnie otrzymać od 4 do 6 euro to rachunek opłacalności takich przedsię
wzięć nie wymaga komentarza. 
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Zgodnie z Protokołem z Kioto kraje, które zredukowały swoje emisje C02 o co najmniej 
pięć procent mogą nadwyżkę sprzedać tym krajom, które nie zdołały tej redukcji dokonać . Pol
ska dzięki blisko 30% redukcji emisji co2 w latach 1990-2005 posiadajedną z największych 
nadwyżek na świecie. Według Ministerstwa Środowiska do sprzedania mamy około 600 mln 
uprawnień do emisji C02 (wg szacunków wartość l tony C02 to lO$). Tą szansę polski prze
mysł powinien szybko wykorzystać. 

Ambitny scenariusz UE ograniczenia o połowę emisji C02 do końca 2050 roku wymagać 
będzie wypracowania takiego modelu rozwoju gospodarczego w krajach takich jak Chiny, In
die, Brazylia a także w nowych krajach członkowskich UE w tym w Polsce, by pogodzić roz
wój ekonomiczny z problematyką ochrony środowiska. Podjęte działania muszą dotyczyć prze
de wszystkim upowszechnienia technologii przyjaznych środowisku i stworzenia instrumen
tów finansowych dla tych państw, by stać je było na zakup i wprowadzenie do krajowych go
spodarek nowych, przyjaznych środowisku technologii energetycznych. 

PODSUMOW ANIE 

Unia Europejska tworzy obecnie największy na świecie konkurencyjny rynek energii elektry
cznej. Utrzymanie równowagi pomiędzy rozwojem sektora energetyki a obowiązkami wyni
kającymi z konieczności ochrony środowiska jest jednym z podstawowych problemów przy 
tworzeniu nowych podstaw prawnych europejskiego rynku energii. Zgodnie z przyjętą strate
gią rozwoj u Unia Europejska uznała ocieplenie klimatu za jedną z głównych barier na drodze 
do zrównoważonego rozwoju. Dlatego też polityka klimatyczna powinna być integralnym ele
mentem polityki energetycznej, która realizowana jest w oparciu o zasady zrównoważonego 
rozwoju. 

Przed polskim sektorem elektroenergetycznym stają wielkie wyzwania związane z konie
cznością poważnych inwestycji w wielkich scentralizowanych źródłach. Pojawienie się no
wej klasy wytwórców rozproszonych zmusza także do podjęcia przerwanych studiów w za
kresie optymalizacji podsektora wytwórczego w nowym kontekście integracji z UE. Aktual
nie w Polsce przy produkcji energii konwencjonalnej nie uwzględnia się państwowych subsy
diów, efektów zewnętrznych oraz faktu wyczerpywania tych zasobów. Konsekwentna i szyb
ka realizacja polityki klimatycznej UE, w tym także wypełnienie zobowiązań Protokołu z Kio
to sprowadza się w zasadzie do energii mało- lub wręcz bezwęglowej oraz wyższej efektyw
ności energetycznej- jest to podstawa zrównoważonej gospodarki energetycznej Wspólnoty. 
Oznacza to według Rady Europy w kontekście Wspólnoty ograniczenie emisji w ekwiwalen
cie co2 o 20% w 2020 roku w stosunku do roku 1999 oraz 40% i 60% w perspektywie lat 2030 
i 2050. 

Zaprojektowany scenariusz rozwoju europejskiej zrównoważonej gospodarki energetycz
nej wymaga zmniejszenia co najmniej dwukrotnie do 2010 roku energochłonności gospodar
ki unijnej. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że jest to możliwe, gdy przeprowadzi się 
rewolucyjne zmiany w strukturze wykorzystania nośników energetycznych w gospodarce. Rzą
dy wielu państw przyjęły nowy kierunek, zaczęły popierać rozwój energii ze źródeł odnawial
nych, chociaż nadal blisko połowa energii produkowanej w elektrowniach jądrowych wytwa
rzanajest w Europie. Energia wiatru i biomasa powinny stanowić 42% bilansu, węgiel do ro
ku 2020 powinien stanowić tylko 6% unijnych nośników eRergii pierwotnej. Energia odnawial
na powinna stanowić 12% udział w zużyciu energii ogółem do 2010 r. i 20% do roku 2020. 

Folski sektor energetyczny, który ciągle nadal znajduje się w fazie restrukturyzacji i aktu
alnie zmaga się z wdrożeniem już obowiązujących ten sektor dyrektyw w obszarze elektro
energetyki czekają dalsze wyzwania związane z realizacją europejskiej polityki zrównoważo
nego rozwoju energetyki. Zakładana marginalizacja przez UE użycia węgla jako paliwa jest 
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sprzeczna z tendencjami i prognozami światowymi, w tym gospodarki amerykańskiej, doty
czy to także wzrostu wykorzystania energii jądrowej. W polskiej gospodarce energetycznej 
węgiel ma nadal 61 o/o udział w dostawach energii, a OZE tylko 5% udział. W tym kontekście 
potrzeby jest inny scenariusz polityki energetycznej Polski do roku 2030, który ustaliłby prio
rytety i kierunki działania . Dotyczy to przede wszystkim obniżenia energochłonności gospo
darki polskiej, która nadal jest bardzo wysoka. Przykładowo produkcja energii elektrycznej 
w oparciuokogenerację (daje dużą oszczędność energii) w naszym kraju dopiero się rozwija, 
w UE wynosiła 12% w 2000 roku, a ma wzrosnąć do 20%. Na szerszą skalę powmny być tak
że wykorzystywane technologie czystego węgla oraz przedsięwzięcia technologiczne z zakre
su gazyfikacji i odsiarczania węgla . Pozostaje nadal pytanie o wpływ projektowanych rozwią
zań w gospodarce energetycznej UE na gospodarkę polską. Folityka energetyczna Polski mu
si uwzględniać cele zapisane w europejskiej polityce energetycznej jednocześnie uwzględnia
jąc nasze narodowe interesy, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Wynegocjowane przez rząd 
polski okresy przejściowe w dostosowaniu się polskiej energetyki do zapisów pakietu klima
tyczno-energetycznego stwarzają szanse na to by polski przemysł energetyczny wreszcie do
konał głębokiej restrukturyzacji i modernizacji całego sektora gospodarki energią. Potrzebny 
w tym celu jest także krajowy plan ochrony powietrza, który łączyłby , na zasadach partner
stwa, politykę klimatyczną z polityką energetyczną wraz z wszystkimi zainteresowanymi pod
miotami gospodarczymi, a także samorządami terytorialnymi. Przed gospodarką energetycz
ną Polski stoją duże wyzwania związane z wdrażaniem nie tylko scenariusza zrównoważone
go rozwoju gospodarki energetycznej UE, ale także z realizacją europejskiej i międzynaro
dowej polityki klimatycznej. 
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Sustainable Development of Power Industry -
Poland and Buropean Union 

In the paper problems associated with implementing guidelines of the European energy poli
cy in Polish economy conditions were presented. Also chasen issues were presented from the 
scope o f the sustainable development o f power industry in the European and domestic dimen
sion in the light of legal regulations being in effect and of international and European under
takings in that area. 
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STRESZCZENIE: Prawidłowe funkcjonowanie systemu oceny zgodności opartego na dyrekty
wach nowego podejścia wymaga stworzenia mechanizmu pozwalającego kompetentnym władzom 
na kontrolę przestrzegania zawartych w nich wymagań i procedur oraz usunięcie nieprawidłowości 
(nadzór rynku). 

Istotnym elementem wdrożenia dyrektyw nowego podejścia określających wymagania zasad
nicze, procedury oceny zgodności oraz sposób znakowania między innymi dla wielu wyrobów 
stosowanych w zakładach górniczych jest, więc stworzenie systemu nadzoru rynku. 

Założenia systemu nadzoru rynku w Polsce przyjęto w 2001 r. Stały się one podstawą opra
cowania przepisów dotyczących nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu zamieszczo
nych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o ocenie zgodności Uedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 ze zm.) . System kontroli wyrobów obejmuje również wyroby stosowane w zakładach 
górniczych. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu 
powołanej wyżej ustawy. 

W wyniku prac mających na celu doskonalenie przepisów wspólnotowych dotyczących oceny 
zgodności wyrobów (tzw. reforma Nowego Podejścia) przyjęto między innymi rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające wyma
gania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produk
tów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 339/93. Rozporządzenie będzie stosowane 
od l stycznia 2010 r. Wymusi to zmiany polskich przepisów regulujących kontrolę wyrobów. Naj
ważniejszym jednak zadaniem będzie zbudowanie systemu współpracy i wymiany informacji z or
ganami nadzoru rynku w innych krajach członkowskich. 

SŁOWA KLUCZOWE: dyrektywy nowego podejścia, ocena zgodności, nadzór rynku, system kon
troli wyrobów, zakłady górnicze 

WPROW ADZENIE 

Wejście w życie w dniu Ilutego 1994 r. i Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Rzeczy pospolitą Polską; i Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
spowodowało konieczność dogłębnego przeanalizowania polskich regulacji określających wyma
gania dla wyrobów na tle przepisów wspólnotowych. Z artykułów 69 i 74 Układu wynikały, bo
wiem obowiązki: 

- zbliżenia obecnego i przyszłego ustawodawstwa do obowiązującego we Wspólnocie Europej
skiej szczególnie w zakresie przepisów ochrony zdrowia i życia człowieka, ochrony konsumen
ta, przepisów technicznych oraz norm, 

- współpracy w zakresie normalizacji oraz certyfikacji. 
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Dokonanie w 1998 r. przeglądu prawa polskiego pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym 
w obszarze swobodny przepływ towarów, poprzedzającego rozpoczęcie "właściwych negocjacji" 
o członkostwo w Unii Europejskiej uzmysłowiło stronie polskiej, iż w dziedzinie przepisów techni
cznych musi nastąpić nie tyle "zbliżenie" polskich regulacji do przepisów stanowionych na podsta
wie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), ile pełna i dokładna transpozycja tych 
ostatnich do polskiego systemu prawnego. 

Analiza systemu dopuszczeniowego na tle regulacji wspólnotowych przeprowadzona przez 
Wyższy Urząd Górniczy w 1998 r. wykazała, iż dalsze funkcjonowanie systemu opartego na art. 111 
ustawy z dnia 27 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96)- dalej pr.g.g.) 
w niezmienionej formie w perspektywie uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 
będzie niemożliwe, bowiem: 

zasadnicze wymagania i procedury oceny zgodności dla większości wyrobów dopuszczanych 
do stosowania na podstawie art. 111 pr.g.g. a określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach gór
niczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego (Dz. U. 
Nr 92, poz. 434) regulują dyrektywy nowego podejścia, 

- przyjęto, iż Folska nie wystąpi o okresy przejściowe we wdrażaniu dyrektyw nowego podejścia 
dotyczących harmonizacj i technicznej. 

Focząwszy od 1998 r. do października 200 1 r. podstawowym instrumentem, z którego korzystał 
polski rząd przy programowaniu procesu dostosowania Folski do wymagań stawianymi członkom 
Unii Europejskiej był Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa (NPPC). 

Z inicjatywy WUG do pierwszej wersj i Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa 
(NPPC) z 1998 r. wprowadzono priorytet 12.5 "Dostosowanie prawa w zakresie normalizacji oraz 
certyfikacji maszyn i urządzeń dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych" będący czę
śc ią rozdziału 12 NPPC "Normalizacja i ocena zgodności" . 

Głównym celem priorytetu było dostosowanie zasad oceny zgodności maszyn, urządzeń i ma
teriałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego stosowanych w zakładach górniczych 
do wymagań prawa wspólnotowego, bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa. W priorytecie tym 
przewidziano również konieczność powołania jednostek upoważnionych do sprawowania nadzoru 
rynku w obszarze wyrobów stosowanych w zakładach górniczych. 

Głównym celem działania systemów nadzoru rynkujest poprawa stanu bezpieczeństwa i higie
ny pracy oraz ograniczenie liczby wypadków związanych z używaniem niebezpiecznych wyrobów. 

Organy nadzoru rynku działają na obszarze danego państwa członkowskiego. W przypadku 
podjęcia decyzji o wycofaniu wyrobu z obrotu lub ograniczeniu przekazywania wyrobu do obrotu 
decyzje takie podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję 

tzn. w przypadku notyfikowania takiej decyzji przez Komisję Europejską, informuje ona pozostałe 
państwa członkowskie i jednocześnie nakazuje wycofanie z obrotu na całym obszarze Unii Euro
pejskiej. 

Z tego względu decyzje wydawane przez organy nadzoru rynku muszą opierać się na niepodwa
żalnych dowodach. Państwa członkowskie i organy nadzoru rynku w poszczególnych państwach są 
zobowiązane do współdziałania, wymiany informacji i udzielaniu sobie nawzajem wsparcia w pro
wadzonych działaniach. 

Praktycznie dla każdej z dyrektyw nowego podejścia powołane zostały ciała doradcze pracują
ce przy Komisji Europejskiej, które w wątpliwych przypadkach służą pomocą organom nadzoru 
rynku. 

Obecnie trwają prace nad rewizją nowego podejścia i usprawnieniem działalności kontrolnej 
organów wyspecjalizowanych na poziomie europejskim. 
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l. KONCEPCJA SYSTEMU NADZORU RYNKU W POLSCE 

Potrzeba stworzenia systemu nadzoru rynku była podnoszona już w początkowej fazie prac nad 
ustawą (pierwszą) o systemie oceny zgodności w 1997 r. Biorąc jednak pod uwagę brak szczegóło
wych regulacji dotyczących systemu nadzoru rynku w prawie wspólnotowym i potrzebę skupie
nia się nad wdrażaniem do prawa krajowego poszczególnych dyrektyw nowego podejścia, sprawa 
została odłożona do późniejszego rozstrzygnięcia . 

Prace nad opracowaniem koncepcji systemu nadzoru rynku w Polsce nabrały tempa w 2001 r. 
Uchwałą Nr 5/2001 z dnia 13 czerwca 2001 r. Komitet Integracji Europejskiej powołał między

resortowy zespół do spraw realizacji koncepcji systemu nadzoru rynku w odniesieniu do dyrektyw 
nowego podejścia. 

Podstawowym założeniem przyjętym przez ww. ciało było maksymalne wykorzystanie istnieją
cych już instytucji i jednostek inspekcyjnych oraz powierzenie koordynacji nadzoru rynku Urzędo
wi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Przedstawione wyżej skrótowo założenia systemu nadzoru rynku stały się podstawą do opraco
wania przepisów dotyczących nadzoru nad wyrobami zamieszczonych rozdziale 6 "Nadzór nad wy
robami wprowadzonymi do obrotu" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o ocenie zgodności (Dz. U. 
Nr 166, poz. 160)- dalej u.s.o.z. 

Przepisy te weszły w życie l stycznia 2003 r. nie mogąc być jednak stosowane w praktyce głów
nie z powodu nie wdrożenia systemu oceny zgodności opartego na dyrektywach nowego podejścia. 
Przepisy rozdziału 6 us.o.z. podane zostały krytyce między innymi z powodu braku jednolitej pro
cedury sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu. Podnoszono ponadto rów
nież zarzut, że nie gwarantują przestrzegania zasady proporcjonalności. 

2. SYSTEM KONTROLI WYROBÓW 

Potrzeba usunięcia zasygnalizowanych wyżej wad przepisów określających zasady sprawowania 
nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami, jak również innych przepisów ustawy o syste
mie oceny zgodności spowodowała konieczność jej nowelizacji . 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 
29 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 170, póz. 1652), wprowadziła między innymi gruntowne zmiany 
w rozdziale 6 u.s.o.z. Rozdziałowi nadano nowy tytuł - "System kontroli wyrobów wprowadzo
nych do obrotu" (wydaje się jednak, iż termin "nadzór nad wyrobami" lepiej odpowiada charakte
rowi zadań realizowanych w ramach systemu). Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez 
przedmiotową ustawę w odniesieniu do problematyki funkcjonowania systemu kontroli wyrobów 
należało: 

- ustanowienie jednolitego trybu i zasad prowadzenia przez organy wyspecjalizowane kontroli 
i postępowań w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, 
ustanowienie normy zgodnie, z którą organ kontrolujący w pierwszej kolejności będzie badał 
dokumenty związane z oceną zgodności a dopiero w przypadku braku dokumentów lub sytua
cji, gdy nie wynika z nich, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania będzie przeprowadzał ba
dania, 

- zagwarantowanie zasady proporcjonalności działań organów kontroli w stosunku do stwierdzo
nych nieprawidłowości i zagrożeń . 

Kolejne znaczące zmiany wprowadziła do u.s.o.z. ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie 
ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1834). 
W związku ze zmianą definicji wprowadzenia do obrotu po raz drugi nastąpiła zmiana nazwy syste-
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mu, tym razem na "system kontroli wyrobów". System tworzą organy wyspecjalizowane (wymie
nione wart. 38 ust. 2 u.s.o.z.) prowadzące: 
l) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych i innych wymagań, 
2) postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgod

nych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. 

Wyrób na potrzeby u.s.o.z. zdefiniowano jako rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia 
przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem artykułów rolno
-spożywczych oraz środków żywienia zwierząt. Zaznaczyć należy, iż do pewnych grup wyrobów 
przepisów u.s.o.z. nie stosuje się (np. do wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bez
pieczeństwa państwa) do innych zaś stosuje się je odpowiednio lub w ograniczonym zakresie (por. 
art. 2-4) . 

Podstawowym zadaniem organów wyspecjalizowanych, do których należy również Prezes Wyż
szego Urzędu Górniczego jest kontrola spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań 
oraz prowadzenie postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyro
bów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Aby precyzyjnie określić zakres dzia
łania systemu kontroli wyrobów wyjaśnić należy pojęcie zasadniczych i innych wymagań. Wyma
gania zasadnicze zostały zdefiniowane jako wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowa
nia lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia, tj. dyrektywach Wspólnoty 
Europejskiej uchwalonych zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale z dnia 7 maja 1985 r. w spra
wie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji (por. art. l pkt. 15 w zw. 
z art. l pkt. 14). 

Ponieważ wymagania szczegółowe to wymagania, które powinien spełniać wyrób, określone 
w aktach prawnych Wspólnot Europejskich innych niż dyrektywy nowego podejścia uznać należy, 
że "inne wymagania" zawarte są również w dyrektywach nowego podejścia, lecz nie dotyczą one 
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania. Mogą to być np. wymagania w zakresie znako
wania wyrobu. Szczególną rolę w systemie pełni Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu
mentów, który poza wykonywaniem zadań organu wyspecjalizowanego jest także organem moni
torującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów. Do zadań Prezesa UOKiK należy w szcze
gólności: 

l) współpraca z organami wyspecjalizowanymi; 
2) przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób wprowadzo

ny do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań; 
3) prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz gro

madzenie informacj i dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych 
do użytku. 

Organy wyspecjalizowane prowadzą kontrolę wyrobów z urzędu lub na wniosek Prezesa 
UOKiK działającego jako organ monitorujący. Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidło
wość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu. W przypadku gdy osoba zobo
wiązana do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności nie przedstawi tych do
kumentów osobie kontrolującej lub z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wyrób spełnia 
zasadnicze wymagania, organ wyspecjalizowany może poddać wyrób badaniom lub zfecić ich 
przeprowadzenie akredytowanemu laboratorium w celu ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze 
wymagania (art. 40h ust. 1) . W świetle powyższego przepisu można by sądzić, że zasadą jest, iż 
pierwszą fazą kontroli jest analiza dokumentacji, a badanie wyrobu następuje natomiast dopiero 
w sytuacji gdy z dokumentacji nie wynika, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania lub dokumen
tacji w ogóle nie dostarczono. Wniosek taki nie jest jednak uprawniony, bowiem art. 40 h ust. 2 
u.s.o.z. zezwala na podanie wyrobu badaniom z pominięciem weryfikowania dokumentów związa
nych z oceną zgodności. 
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W przypadku gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził stwier
dzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, może w drodze decyzji zakazać dal
szego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi na okres nie dłuż
szy niż 2 miesiące. 

W przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych 
wymagań z urzędu wszczyna się postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych 
do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. 

Organ prowadzący postępowanie może w drodze postanowienia wyznaczyć stronie postępo
wania termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo 
na wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku . 

Jeżeli organ stwierdzi, że: 
l) wyrób spełnia zasadnicze lub inne wymagania; 
2) niezgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami została usunięta albo wyrób zo

stał wycofany z obrotu lub z użytku; 
3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, wydaje decyzję o umorzeniu po

stępowania. 

Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań 
a strona postępowania nie podjęła działań naprawczych usuwając niezgodności lub wycofując wy
rób z obrotu lub użytku, organ prowadzący postępowanie może w drodze decyzji: 
l) nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku; 
2) zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi; 
3) ograniczyć dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi lub dystrybutorowi; 
4) nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwier

dzonych niezgodnościach . 

W decyzji o wycofaniu wyrobu z obrotu lub z użytku organ prowadzący postępowanie może 
nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które nim faktycznie władają. 

W uzasadnionych wypadkach, jeżeli w żaden inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodo
wanych przez wyrób organ prowadzący postępowanie może nakazać zniszczenie wyrobu. 

Podkreślenia wymaga, że przedstawione wyżej środki stosuje się w zależności od rodzaju stwier
dzonych niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz stopnia zagrożenia 
powodowanego przez wyrób, mając na celu wyłącznie odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa 
lub usunięcie już istniejącego, oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia konsumentów 
lub użytkowników wyrobu (zasada proporcjonalności). 

3. SYSTEM KONTROLI WYROBÓW W ODNIESIENIU DO WYROBÓW 
PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

Analizy związane z potrzebą określenia zasad funkcjonowania systemu nadzoru rynku w odniesie
niu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych prowadzone były w Wyższym Urzędzie 
Górniczym (WUG) od 1997 r. W ich świetle mając na uwadze wpływ, jaki wyroby stosowane 
w zakładach górniczych mają na bezpieczeństwo pracujących tam osób a nawet na bezpieczeństwo 
powszechne, uznano, iż system- nadzoru rynku musi być w pełni sprawny już od pierwszego dnia 
funkcjonowania nowego systemu oceny zgodności. Istniały, bowiem obawy, iż radykalna zmiana 
polegająca na rezygnacji z dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych wielu rodzajów wy
robów przez prezesa WUG spowodować może obniżenie poziomu bezpieczeństwa wyrobów prze
znaczonych do stosowania w zakładach górniczych. 

Kompetencje do realizacji zadań, o których wyżej mowa przyznała Prezesowi WUG ustawa 
o systemie oceny zgodności. Prezes WUG, w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania 
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w zakładach górniczych jest organem właściwym zarówno do prowadzenia kontroli spełniania 
przez wyroby zasadniczych wymagań, jak również postępowań w zakresie wprowadzonych do ob
rotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (por. art. 38 u.s.o.z.). 

Przyznanie Prezesowi WUG nowych kompetencji spowodowało konieczność wprowadzenia 
zmian w ustawie z dnia 4lutego 1994. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. 
zm. dalej pr.g.g.) . Celem ich wprowadzenia było w szczególności określenie zakresu przedmioto
wego kompetencji Prezesa WUG (art. 117a pr.g.g.) oraz zagwarantowanie możliwości sprawnego 
wykonywania zadań przez upoważnionych przez Prezesa WUG pracowników dzięki zapewnieniu: 
- wstępu do siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących , importujących lub 

wprowadzających do obrotu wyroby, zakładów górniczych, podmiotów zawodowo trudniących 
się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego, 

- dostępu do niezbędnych dokumentów, 
- żądania informacji i wyjaśnień (w tym również od jednostek notyfikowanych) (art. 117b pr.g.g.). 

Zmiany te wprowadzone ustawą o systemie oceny zgodności weszły w życie z dniem l stycznia 
2003. Nowe brzmienie tym przepisom nadał art. 11, pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem prawa Rzeczy pospolitej 
Polskiej członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959). Ponownie art. 117a pr.g.g. 
został zmieniony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 
(Dz.U. Nr 82, poz. 556), która wdrożyła do prawa polskiego dyrektywę 2004/108/WE w spra
wie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. 

Prezes WUG jest zgodnie z art. 117a ust. l pr.g.g. organem wyspecjalizowanym w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, 
z późn. zm.) . W ust. 2 art. 117 pr.g.g. stanowi się, iż Prezes WUG jest organem właściwym w spra
wach określonych w ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie wyrobów prze
znaczonych do stosowania w zakładach górniczych. 

Kompetencje prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego obejmują wyroby przeznaczone 
do stosowania w zakładach górniczych. W przedmiotowym przepisie chodzi oczywiście o zakład 
górniczy w rozumieniu art. 6 pkt. 7 pr.g.g. tj. "wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 
środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty bu
dowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze". Kryterium, które 
przyjęto określając kompetencje Prezesa WUG jest, więc przeznaczenie wyrobów do stosowania 
w górnictwie a nie jedynie "podleganie" wyrobu jednej lub większej ilości dyrektyw nowego po
dejścia. 

W ramach prac nad przygotowaniem systemu nadzoru rynku w Polsce dokonano "przypisania" 
dyrektyw poszczególnym organom wyspecjalizowanym. Ustalenia te zostały zapisane między in
nymi w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 maja 2003 r. ,,Programie wykonawczym wdra
żania systemu nadzoru rynku". W świetle powyższych ustaleń kontrola sprawowana przez Prezesa 
WUG miała obejmować wyroby, dla których wymagania zasadnicze określają akty prawa krajowe
go wdrażające następujące dyrektywy nowego podejścia: 
- 98/37/WE w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 

maszyn. 
- 93/15/WE w sprawie zharmonizowania postanowień o wprowadzaniu do obrotu i kontroli ma

teriałów wybuchowych dla celów cywilnych, 
- 94/9/WE w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wy
buchem (ATEX), 

- 89/336/EWG dot. zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompaty
bilności elektromagnetycznej, 

544 



- 73/32/EWG dot. harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie sprzętu 
elektrycznego stosowanego w pewnych zakresach napięcia, 

- 87/404/EWG w sprawie harmonizacji praw Państw Członkowskich dotyczących prostych zbior
ników ciśnieniowych (wraz ze zmianami), 
89/686/EWG w sprawie dostosowania praw Państw Członkowskich dotyczących środków 
ochrony indywidualnej (wraz ze zmianami), 

- 97 /23/WE w sprawie dostosowania praw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnie
niowych. 

Przedstawione wyżej zestawienie uległo zmianie w związku z wchodzeniem w życie nowych 
i nowelizacją obowiązujących dyrektyw nowego podejścia. 

Aktualną listę dyrektyw pozostających w kompetencji Prezesa WUG jako organu wyspecjali
zowanego przedstawia poniższa tabela. 

T b l aeal. D k k >yre tywy Nowego Podejścia - za res kompetencyj n dla Prezesa WUG 
Lp. Nazwa Nr Skrót 

l Urządzenia elektryczne niskonapięciowe 2006/95/WE LVD 

2 Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG SPV 

3 Kompatybilność elektromagnetyczna 
89/336EWG oraz 

EMC 
2004/1 08/WE 

4 Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG PPE 

5 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG EXPLOSIVES 

6 
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 

94/9/WE ATEX 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

7 Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE PED 

8 Bezpieczeństwo maszyn 
98/37/WE oraz 

MD 
2006/42/WE 

9 
Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia 

2000/14/WE 
używane na zewnątrz pomieszczeń 

lO Przyrządy pomiarowe 2004/22/WE MlD 

Do wykonywania zadań z zakresu kontroli wyrobów wykorzystano istniejącą strukturę orga
nizacyjną WUG. Koordynację zadań z zakresu kontroli wyrobów powierzono Departamentowi 
Energomechanicznemu WUG, w ramach, którego powołano Zespół ds. kontroli wyrobów. 

Stworzona wewnętrzna struktura koordynacji obejmuje również inne komórki WUG związane 
merytorycznie z wykonywaniem"kontroli spełniania przez wyroby wymagań zasadniczych i innych 
wymagań: 

- w przypadku środków ochrony indywidualnej Departament Warunków Pracy, 
- w przypadku materiałów wybuchowych Departament Górnictwa. 

Zespół ds. Kontroli Wyrobów opracował odpowiednie procedury i zasady kontroli wyrobów, 
które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zos"tały wdrożo
ne do stosowania. 

Całość spraw związanych z koordynacją działań w zakresie kontroli wyrobów, prowadzenia po
stępowań w sprawie wyrobów nie spełniających wymagań oraz przesyłaniem sprawozdań do Urzę
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi Departament Energomechaniczny Wyższego 
Urzędu Górniczego. 

Funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach gór
niczych polega na przeprowadzaniu działań mających na celu wyeliminowanie z rynku wyrobów 
wadliwych i niebezpiecznych, niespełniających wymagań zasadniczych ujętych w odpowiednich 

545 



przepisach prawa lub w zakresie wad formalnych związanych z wyrobem (np. nieprawidłowych, 

obowiązkowo dołączanych do wyrobu dokumentów) poprzez zobowiązanie producenta lub przed
stawiciela do usunięcia nieprawidłowości w określony sposób i w określonym czasie albo wycofa
nie wyrobu z obrotu lub użytku . 

System działa w oparciu o dane pozyskiwane z rynku: dane o wyrobach znajdujących się w ob
rocie handlowym, reklamy, zamówienia publiczne, informacje i oferty w sieci Internet oraz dane 
o wyrobach będących w użytku - informacje od użytkownika lub informacje pozyskane w ramach 
działalności inspekcyjnej urzędów górniczych. 

4. WYBRANE DZIAŁANIA ZESPOŁU DS. KONTROLI WYROBÓW W ZWIĄZKU 
Z BUDOWĄ SYSTEMU KONTROLI WYROBÓW PRZEZNACZONYM 
DOSTOSOWANIA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

W związku z planowaną zmianą zasad wprowadzania wyrobów do obrotu z dniem przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej w dniu l maja 2004 r. podjęto liczne działania umożliwiające dostoso
wanie się do nowych wymagań przez zakłady górnicze i przedsiębiorców produkujących i wpro
wadzających wyroby do obrotu. 

W okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. a także w następnym okresie przeprowadzono liczne 
szkolenia dla: 

pracowników urzędów górniczych, 
- producentów, importerów i dystrybutorów maszyn, urządzeń i innych wyrobów przeznaczonych 

do użytku w zakładach górniczych, 
jednostek atestujących i certyfikujących wyroby. 

Z inicjatywy Zespołu ds . Kontroli Wyrobów Wyższy Urząd Górniczy zdobył środki finansowe 
programu PHARE 2002 na zorganizowanie szko leń i seminariów dla pracowników inspekcyjno
-technicznych urzędów górniczych, dzięki którym przeprowadzono kilkudniowe szkolenia z zagad
nień związanych z aspektami stosowania w praktyce wymagań dyrektyw nowego podejścia. Zajęcia 
prowadzili m.in. eksperci zagraniczni. Szkolenia te umożliwiały również dokładne zapoznanie się 
z wymaganiami przepisów regulujących zasady swobodnego przepływu towarów i usług w Unii 
Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

W ramach tego samego programu PHARE 2002 dzięki współpracy z Urzędem Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów pozyskano środki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 
oraz drukarek dla urzędów górniczych, które przeznaczone byłyby na potrzeby prowadzenia spraw 
związanych z nadzorem rynku, czyli kontrolą wyrobów. 

Pracownicy Zespołu ds . Kontroli Wyrobów oraz Departamentu Prawnego i Integracji Europej
skiej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych ze swobodnym przepływem to
warów i usług zorganizowanym w 2004r. przez Instytut Europejski w Maastricht. 

Dzięki kontaktom nawiązanym z wyspecjalizowanymi organami nadzoru rynku w innych pań
stwach członkowskich UE i Komisją Europejską pracownicy WUG począwszy od 2004 r. systema
tycznie uczestniczą w spotkaniach grup współpracy administracyjnych (ADCO) zajmujących się 
wymianą informacji i doświadczeń w obszarze następujących dyrektyw: 
- ATEX ADCO dla dyrektywy 94/9/WE, 
- MD ADCO dla dyrektywy 98/37/WE, 
- L VD ADCO dla dyrektywy 73/23!EWG. 

Czynne uczestnictwo w tych spotkaniach umożliwiło w 2007 r. w dniach 21 i 22 czerwca zorga
nizowanie spotkania grupy roboczej ATEX ADCO dla dyrektywy 94/9/WE "Urządzenia i systemy 
ochronne przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych" w Polsce w siedzibie 
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. 
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W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku z państw członkowskich 
oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili sposób jego przy
gotowania i prowadzenia oraz merytoryczne przygotowanie urzędów górniczych w Polsce do pro
wadzenia działań związanych z kontrolą wyrobów wprowadzanych do obrotu. 

W wyniku doświadczeń z kontroli wyrobów oraz sposobu przesyłu pomiędzy urzędami górni
czymi dokumentów i informacji związanych z kontrolą wyrobów w 2005 r. rozpoczęto przygoto
wania wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich Transition Facility 2004 projektu zinte
rowanego systemu informatycznego dla nadzoru rynku w urzędach górniczych. 

Projekt wykorzystania środków został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Komitetu Intera
ji Europejskiej i w wyniku ogłoszonego w 2006 r. przetargu wyłoniony został wykonawca, którego 
zadaniem było stworzenie systemu bazodańowego, zawierającego informacje o kontrolowanych 
wyrobach w poszczególnych urzędach górniczych i zintegrowanie drogą internetową z centralną 
bazą danych w Wyższym Urzędzie Górniczym. 

W chwili obecnej projekt jest w końcowej fazie realizacji. System ten umożliwia zdalne prze
syłanie danych z kontroli wyrobów we wszystkich urzędach górniczych do centralnej bazy danych 
oraz tworzenie wszelkiego rodzaju wymaganych przez przepisy prawa zestawień i statystyk. 

Dalsze działania Zespołu ds. kontroli Wyrobów polegają na modyfikacji i dostosowaniu proce
dur kontroli wyrobów do nowych wymagań ze względu na zmieniające się prawo oraz nowe rodza
je wyrobów wprowadzanych do obrotu. 

5. NOWE PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE NADZORU RYNKU 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustana
wiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowa
dzenia produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 zwane dalej rozporzą
dzenie stanowi milowy krok w doskonaleniu systemu nadzoru rynku w Unii Europejskiej zwłasz
cza w obszarze wyrobów nieobjętych regulacjami dla wyrobów konsumenckich. Rozporządzenie 
zawiera legalną definicję nadzoru rynku. Nadzór rynku oznacza czynności "wykonywane i środki 
stosowane przez organy władzy publicznej w celu zapewnienia, że produkty spełniają wymagania 
prawne określone w odpowiednim prawodawstwie harmonizacyjnym lub nie stanowią zagroże
nia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych kwestii z zakresu ochrony interesu publicznego". 
Określenie zakresu pojęcia nadzoru wymaga przede wszystkim ustalenia, jakie akty prawne obej
mują "wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne". Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 21 
rozporządzenia "wspólnotowe prawodawstwo harmonijne" oznacza każdy akt prawny wspólnoty 
harmonizujący warunki wprowadzania produktów do obrotu. W tym miejscu rodzi się pytanie czy 
nadzór rynku ma objąć również kontrolę przestrzegania wymagań zawartych w innych niż dyrek
tywy nowego podejścia aktach wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego? Wydaje si ę, iż 

odpowiedź na to pytanie powinna być odpowiedzią twierdzącą. W rozdziale III rozporządzenia 
"Wspólnotowe ramy dla nadzoru rynku i kontroli produktów przywożonych do wspólnoty" rów
nież brak jest jakiegokolwiek przepisu wiążącego nadzór rynku z dyrektywami nowego podejścia 
i wymaganiami zasadniczymi. Prawodawca wspólnotowy konsekwentnie posługuje się pojęciem 
"prawodawstwo harmonizacyjne- także definiując cel funkcjonowania nadzoru rynku, którym jest 
zagwarantowanie, że objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym produkty, które 
przy zastosowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i w przewidywanych warunkach oraz przy właści
wym montażu i konserwacji zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników lub które są nie
zgodne ze stosownymi wymaganiami ustanowionymi we wspólnotowym prawodawstwie harmoni
zacyjnym, zostaną wycofane z obrotu lub ich udostępnienie na rynku zostanie zakazane lub ogra
niczone, a opinia publiczna, komisja i pozostałe państwa członkowskie zostaną należycie o tym po
informowanie (art. 16 ust 2). 
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Przerywając rozważania nad pojęciem prawodawstwa harmonizacyjnego wypada zająć się dru
gim, kluczowym dla ustalania zakresu nadzoru pojęciem "produkt". Produkt zdefiniowany na po
trzeby nadzoru rynku to substancja, preparat lub produkt wytworzony w procesie produkcji, nie bę
dący produktem żywnościowym, paszą, żywym zwierzęciem lub rośliną, produktem pochodzenia 
ludzkiego ani produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym bezpośrednio z ich przyszłą 
reprodukcją objęty wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym (art. 15 ust. 4 w z w. z art. 15 
ust l). Zaznaczyć należy iż zakres stosowania przepisów dotyczących nadzoru rynku może być 
ograniczony jeżeli we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym istnieją przepisy szcze
gólne mające ten sam cel (por art. 15 ust 2) . W preambule rozporządzenia wskazano, że przepisy 
takie znaleźć można w regulacjach dotyczących następujących sektorów: prekursorów narkotyków, 
sprzętu medycznego, produktów leczniczych, stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych, 
pojazdów silnikowych i lotnictwa. 

Nadzór rynku organizują i wykonują państwa członkowskie za pośrednictwem organów nadzo
ru rynku. Organy te powinny zapewnić możliwość podjęcia skutecznych działań w odniesieniu 
do każdej kategorii produktów podlegających wspólnotowemu prawodawstwu harmonizacyjnemu. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić mechanizmy planowania i koordynacji działań poszczegól
nych organów nadzorów rynku. Informacje o organach i zakresach ich kompetencji są przekazywa
ne Komisji Europejskiej i państwom członkowskim. Na państwach członkowskich ciąży także obo
wiązek tworzenia, wdrożenia i aktualizacji programów działań w zakresie nadzoru rynku. O pro
gramach tych informowana jest Komisja Europejska i pozostałe państwa członkowskie. Programy 
powinny być upublicznione, w szczególności w drodze komunikacji elektronicznej. Co cztery lata 
państwa członkowskie muszą dokonać przeglądu i oceny funkcjonowania nadzoru rynku na swoim 
terytorium. O wynikach przeglądu informuje się Komisję Europejską i pozostałe państwa człon
kowskie oraz obywateli. 

Rozporządzenie bardzo pobieżnie reguluje sposób i metody sprawowania nadzoru rynku, 
z art. 19 ust. l zdaje się wynikać , iż w pierwszej kolejności kontrola właściwości produktów pole
ga na badaniu dokumentacji. Jedynie w "stosownych" przypadkach następują oględziny i badanie 
laboratoryjne próbek. Rozporządzenie wyposaża organy nadzoru rynku w prawo żądania dostępu 
do niezbędnych dokumentów i informacji oraz pobierania niezbędnych próbek produktów. Organy 
nadzoru rynku wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny, bezstronny i wolny od uprzedzeń, 
planując swoje działania z wykorzystanie zasady oceny ryzyka skarg i innych informacji dotyczą
cych potencjalnych zagrożeń ze strony produktów. 

Odrębnie od środków nadzoru rynku uregulowano zagadnienie produktów stwarzających po
ważne zagrożenie (art. 20). Obowiązek zapewnienia, że produkty stwarzające poważne zagrożenie, 
włącznie z zagrożeniem którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofywane z obrotu 
lub odzyskiwane lub że ich udostępnianie na rynku jest zabronione nałożony został nie na organy 
nadzoru rynku lecz na państwa członkowskie. Wydaje się jednak, iż zadania te będą real izować 
głównie organy nadzoru rynku, chociaż nie można wykluczyć, w zależności od struktury admini
stracji w poszczególnych państwach, także działań innych organów. 

Nieostre pojęcie "poważnego zagrożenia" doprecyzowano stanowiąc, iż możliwość osiągnię
cia wyższego poziomu bezpieczeństwa lub dostępność innych produktów o mniejszym poziomie 
ryzyka nie stanowi podstawy do uznania produktu za stanowiący "poważne zagrożenie" . Roz
strzygnięcie w tym zakresie musi nastąpić w oparciu o dogłębną analizę z wykorzystaniem oceny 
ryzyka. 

Pracodawca wspólnotowy poza ochroną szeroko rozumianych użytkowników produktów stara 
się również zagwarantować prawa podmiotów gospodarczych (producentów, importerów, dystry
butorów) wymagając, aby każde działanie w odniesieniu do produktu było proporcjonalne do skali 
zagrożenia i miało podstawę prawną. Podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska w odniesieniu do nałożonych restrykcji, które muszą być cofnięte lub ograniczone jeże
li udowodni on, że podjął skuteczne działania naprawcze. 
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Spójny nadzór rynku w całej Unii Europejskiej wymaga szerokiej i sprawnej wymiany infor
macji, w szczególności na temat poważnych zagrożeń stwarzanych przez produkty. Działania 
w tym zakresie są notyfikowane Komisji Europejskiej. Rozporządzenie przewiduje wykorzystanie 
do wymiany informacji systemu przewidzianego wart. 12 dyrektywy 2001/95/WE z dnia 3 grud
nia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

W preambule rozporządzenia wspomina się, iż należy je traktować jako uzupełnienie decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnotowych 
ram dotyczących wprowadzenia produktów do obrotu. 

Decyzja nr 768/2008/WE stanowi ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego pra
wodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania do obrotu produktów. Decyzja określa więc 
swoiste zasady techniki prawodawczej, które powinny być stosowane przy tworzeniu i nowelizacji 
prawodawstwa harmonizującego. Decyzja zawiera katalog definicji pojęć istotnych dla funkcjono
wania systemu oceny zgodności wyrobów, a więc również systemu nadzoru rynku takich jak np. 
"udostępnianie produktu na rynku", "wprowadzenie do obrotu", "ocena zgodności", "odzyskanie 
produktu"). Decyzja zawiera także formuły typowych przepisów, które powinny znaleźć się w każ
dym akcie harmonizacji technicznej. Przykładowo poniżej przytoczono formułę przepisu dotyczą
cego postępowania w przypadku produktów stwarzających zagrożenie na poziomie krajowym: 

"l. W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego podjęły działania 
zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub uznają wystarczające powody, by stwier
dzić, że dany produkt wchodzący w zakres niniejszej ... (akt prawny) stwarza zagrożenie dla zdro
wia lub bezpieczeństwa osób albo innych kwestii ważnych z punktu widzenia ochrony interesów 
publicznych objętych niniejszą ... (akt prawny), dokonują one oceny obejmującej dany produkt 
pod kątem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszej ... (akt prawny) odpowiednie 
podmioty gospodarcze współpracują na wszelkie konieczne sposoby z organami nadzoru rynku". 

WNIOSKI 

Analiza przedstawionych wyżej informacji i uwag dotyczących polskiego systemu kontroli wyro
bów i przepisów regulujących funkcjonowanie nadzoru rynku wprowadzanych rozporządzeniem 
nr 765/2008 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 
do warunków wprowadzania produktów do obrotu wskazuje na daleko idącą zbieżność obu regu
lacji. Wynika ona prawdopodobnie z tego, iż budując system kontroli wyrobów, w tym wyrobów 
stosowanych w zakładach górniczych bazowano nie tylko na "skąpych" regulacjach wspólnoto
wych lecz również na zaleceniach Komisji Europejskiej. Rozporządzenie uznać należy za milowy 
krok w budowie sprawnego systemu nadzoru rynku w Unii Europejskiej głównie z tego względu, 
iż dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku zostały zapisane w akcie praw
nym wiążącym w całości i bezpośrednio stosowanym we wszystkich państwach członkowskich . 

Zmiana podejścia do zasadach nadzoru rynku w Europie od 2010 r. wymusi na organach wy
specjalizowanych rozszerzenie współpracy z zagranicą w zakresie prowadzenia spraw związanych 
z wycofywaniem lub badaniem wyrobów umieszczanych na rynku. Współpraca ta może zostać 
zrealizowana wyłącznie przez wyspecjalizowane służby, zatrudniające wysoko wykwalifikowaną 
kadrę znającą zarówno zagadnienia techniczne, jak i prawne w zakresie prawa krajowego i euro
pejskiego oraz język angielski w sposób komunikatywny ze znajomością słownictwa technicznego 
w dość szerokim zakresie. 

Współpraca organów nadzoru na obszarze UE, jak i wewnątrz kraju wymagać będzie stworze
nia paneli konsultacyjnych z szybką wymianą informacji w wersji elektronicznej. 

W nowym świetle powinna być postrzegana współpraca organów wyspecjalizowanych w Pol
sce. Wymagana będzie szeroka współpraca umożliwiająca wymianę nie tylko poglądów i informa

. cji, lecz również ewentualną wymianę specjalistów w zakresie techniki i prawa. Działania takie 
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umożliwią min. redukcję kosztów działalności administracji mimo nałożenia dodatkowych, rozsze
rzonych obowiązków . 

Ww. wnioski należałoby uwzględnić przy dokonywaniu niezbędnych również z innego tytułu 
niż wprowadzenie nowych regulacj i wspólnotowych zmian obowiązującego prawa polskiego. 

Niezbędna wydaje się nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności, która powinna zmienić 
wymagania w zakresie akredytacji i notyfikacji jednostek oceniających wyroby, a definicje dopro
wadzić do zgodności z nazewnictwem używanym w legislacji europejskiej z jednoczesnym umożli
wieniem ponadnarodowych działań organów wyspecjalizowanych. 

Trwa rewizja nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacj i polegająca na wpro
wadzaniu niezbędnych zmian i poprawek do dyrektyw albo wydawaniu nowych. 

Aktualizacji i nowelizacji podlegaj ą normy zharmonizowane określające wymagania zasadni
cze dla wyrobów wprowadzanych do obrotu. Działanie te prowadzą do modyfikacji wyrobów przez 
producentów w celu dostosowania do nowych wymagań zasadniczych, co powoduje wzrost liczby 
wyrobów wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy. Efekt ten powinien być uwzględniony przy 
planowaniu kontroli wyrobów przez organy wyspecjalizowane. 
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The Control System of the Products Dedicated to Use in Mining Plants 
Based on the New Approach Directives of the EU 

Efficient eonformity assessment system based on the New Approach Directives requires the crea
tion of a mechanism that enables the competent authorities to eontroi the application of prescribed 
in them procedures and requirements and to redress infringements (market surveillance). 

Thus creation of the market surveillance system is a crucial element of the implementation 
of the New Approach Directives, which provide basie requirements, eonformity assessment proce
dures and methods of marking among others of many products used in mining plants. Fundations 
of the market surveillance system were established in Poland in 2001. They were the basefor 
elaboration of the provisions concerning market surveillance over products enclosed in the Act of 
30 August 2002 on eonformity assessment. 

The above-mentioned surveillance concerns also products used in mining plants and it will be 
performed by the President of the State Mining Authority as the specialized organ in the meaning 
o f the above mentioned Act. 

As a result of the improvement o f the Community law concerning produet eonformity assess
ment (the so called New Approach reform) the Regulation ( EC) No 76512008 o f the European 
Parliament and of the Council oJ 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation 
and market surveillance relating to t he marketing o f products and repealing Regulation ( EEC) 
No 339/93 has been passed. This Regulation will be applicable since l st January 201 O. It will result 
in amendment of Polish law regulating products' control. The most important task however will be 
creation of cooperation and information exchange system with market surveillance organs in other 
Member States. 
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STRESZCZENIE: W referacie przeanalizowano doświadczenia eksploatacyjne uzyskane w trakcie 
eksploatacji pokładów cienkich kombajnami ścianowymi w polskich kopalniach węgla kamienne
go. W oparciu o wynikające z tego wnioski przedstawiono założenia techniczne nowej generacji 
kombajnów ścianowych przeznaczonych do wybierania pokładów cienkich. 

SŁOWA KLUCZOWE: Fokłady cienkie, kombajn ścianowy, potrzeby techniczne 

l. ANALIZA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH WYBIERANIA FOKŁADÓW WĘGLA 
W ZAKRESIE WYSOKOŚCI 1,0 DO 1,5 METRA KOMBAJNAMI ŚCIANOWYMI 

Udział wydobycia z pokładów cienkich w polskim górnictwie węgla kamiennego systematycznie 
spada od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dla przykładu w roku 1988 kształtował 
się na poziomie 16%, w 1998 roku 17,9%, a w latach 2001,2000 wynosił odpowiednio 7,7 i 5,1 %. 
Obecnie prowadzone są tylko 2-3 ściany o wysokości mniejszej od 1,5 m [8], [9], [10]. Dla porów
nania w kwietniu 1995 roku prowadzono w polskim górnictwie węgla kamiennego 41 ścian niskich 
kompleksowo zmechanizowanych o wysokości nie przekraczającej 1,6 m, co stanowiło 12,6% ścian 
czynnych. Ten drastyczny spadek wynika z realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego, których celem było obniżenie kosztów pozyskania węgla poprzez zmniejszenie liczby 
ścian, uproszczenie struktury kopalń i wzrost koncentracji wydobycia [11], [12]. 

Znajduje to odzwierciedlenie w średniej wysokości frontu ścianowego, która w roku 1950 wy
nosiła w Polsce 1,45 m, w roku 1995-2,30 m, natomiast obecnie 2,6 m. 

Powyższe fakty świadczą o zaniechaniu wybierania pokładów bardzo cienkich i o preferowaniu 
pokładów o większej grubości [10], [13]. 

W związku z powyższym analizę możliwości technicznych wybierania kombajnami ścianowy
mi cienkich pokładów węgla w zakresie wysokości 1,0 do 1,5 m przeprowadzono w oparciu o do
świadczenia uzyskane w okresie, w którym eksploatowano najwięcej ścian niskich. 

Przykładem uzyskania wysokiej koncentracji wydobycia przy zastosowaniu polskich maszyn 
i urządzeń są ściany przedstawione w tabeli l. 
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Tabela l. Parametry i wyniki produkcyjne najlepszych ścian niskich w 1994 roku 
T b! l D d d 'l t t f th b t th' l al! . 1994 a e ata an auy ompu o e es m o~w Sin 

Lp. Kopalnia Maszyna urabiająca Długość Wysokość Wydobycie 
[m] [m] [tld] 

l. Dębieńska KGS-245 189 1,27- 1,39 2 574 

2. Dębieńska KGS-245 197 1,38-1,56 2466 

3. Szczygłowice KGS-200 189 1,4 2 298 

4. Dębieńska KGS-245 190 1,28-1,53 2 167 

5. Makoszowy KGS-245 158 l ,42- 1,51 2 137 

6. Brzeszcze KGS-275/B 243 1,36-1,55 2 097 

7. Zofiówka KGS-245 199 1,41-1,61 2 083 

8. Brzeszcze KGS-2758 224 1,37-1,49 2 047 

Uzyskane doświadczenia pozwalają na postawienie tezy, że istnieje możliwość uzyskania wy
sokiej koncentracji wydobycia w pokładach cienkich w warunkach polskich kopalń węgla kamien
nego przy zastosowaniu kombajnów ścianowych [10] . 

W tabeli 2 przedstawiono przewidywane postępy ścian przy zakładanym wydobyciu dobowym 
dla różnych grubości pokładu [7]. Symulację przeprowadzono przy założeniu 22 dni roboczych 
w miesiącu, dla zanieczyszczenia urobku wynoszącego 24%. 

Tabela 2. Przewidywane postępy ścian przy zakładanym wydobyciu i grubości pokładu 
T b! 2 A f d ·1 l li d f" . d l 11 h . h a e ssessment o auy ongwa a vance orgtven output an ongwa etgJ t 

Długość Planowane Postępy ściany mld przy grubości pokładu 
ściany wydobycie [m] 

[m] [tld] 
1,0 l , l 1,2 1,3 1,4 1,5 

2000 6,15 5,59 5,13 4,73 4,40 4,10 
250 2600 8,00 7,27 6,66 6,15 5,71 5,33 

3000 9,23 8,39 7,69 7,10 6,59 6,15 

2000 7,69 6,99 6,41 5,92 5,49 5,13 
200 2600 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 

3000 11,54 10,49 9,62 8,88 8,24 7,69 

Z przedstawionych danych wynika, że celowe jest zwiększenie zabioru kombajnu i dostosowa
nie do tego sekcji obudowy zmechanizowanej . Dodatkowo uzyskuje się dobre zabezpieczenie stro
pu oraz swobodne przejście dla załogi, a także poprawia wentylację w ścianie . Doświadczenia ko
palni Dębieńska wykazują, że w pokładach cienkich zbyt mały zabiór kombajnu, który stwarza ko
nieczność wykonania większej liczby cykli, stanowi barierę wzrostu wydajności . Wówczas duża 
prędkość posuwu kombajnu, wymaga stosowania kombajnu o odpowiedniej mocy, pojawiają się 
kłopoty z dławieniem organów urabiających urobkiem, a w konsekwencji i załadowaniem urobku na 
przenośnik. Ważny jest również czynnik ergonomiczny, gdyż utrudnione warunki do poruszania się 
kombajnistów w polu przejścia wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego. Kombajnista ma ogra
niczoną prędkość poruszania się, którą w niskich ścianach ocenia się maksymalnie na 5 do 6 m/ min. 
Natomiast średnia prędkość kombajnisty określana na przestrzeni trzech zmian wydobywczych spa
da do 4-4,5 rn/min. Tak więc kierunek zwiększania prędkości kombajnu ma poważne ograniczenia. 
W tej sytuacji kopalnia docelowo przewidywała zwiększenie zabioru kombajnu do 1,0 m. 
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2. UWARUNKOWANIA UZYSKANIA SKUTECZNOŚCI 
WYBIERANIA FOKŁADÓW CIENKICH KOMBAJNAMI ŚCIANOWYMI 

Problemem technicznym rzutującym na wielkość wydobycia ze ścian w pokładach cienkich, jest 
znacznie ograniczony przekrój poprzeczny przodka ścianowego [4], [5]. Do przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy zaliczyć, zbyt duże gabaryty kombajnu prowadzonego po przenośniku, a co za tym 
idzie, konieczność zwiększenia wysokości ściany w celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ko
mbajnu pod stropnicami obudowy [2] . 

Powoduje to konieczność urabiania skał otaczających pokład i w końcowym efekcie prowadzi 
do zwiększenia zanieczyszczenia urobku. 

Przykładowo w warunkach kopalni ,,Dębieńsko", przy średnim zanieczyszczeniu pokładów wy
noszącym 24%, konieczność przycinki skał otaczających pokład do wysokości ściany 1,3 m po
wodowała wzrost zanieczyszczenia do około 56%. Sytuacja taka miała miejsce przy zastosowaniu 
organów urabiających o średnicy 1250 mm. 

Zastosowanie organów urabiających o mniejszej średnicy w kombajnie posadowionym na tra
sie przenośnika, jak na przykład w przypadku KGS-245 czy KGS-345, stwarzało bardzo duże trud
ności z załadowaniem urobku na przenośnik wskutek małego prześwitu między ramieniem kombaj
nu a przenośnikiem. 

Skuteczność procesu ładowania jest czynnikiem determinującym, zarówno technologię urabia
nia ściany kombajnem, jak i skuteczność procesu produkcyjnego. Zbyt mała skuteczność samego 
procesu ładowania stanowi ograniczenie prędkości posuwu maszyny urabiającej, a tym samym jej 
wydajności. Kolejnym czynnikiem niezbędnym dla zwiększenia wydajności kombajnu w ścianach 
niskichjest zapewnienie wolnej przestrzeni pod kombajnem w celu transportu urobku (rys. l) [l] . 

Rys. l. Wymiary kombajnów ścianowych posadowionych 
na przenośniku zgrzebłowym: a- KGS-245, b- KGS-345, c- KSE-360 
Figure l. Dimensions of longwall shearers and AFC: a- KGS-245, b- KGS-345, c- KSE-360 
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Dla kombajnów posadowionych na przenośniku zgrzebłowym, takich jak KGS-245 i KGS-345, 
minimalna wysokość ściany wynosi 1,3 m. Natomiast dla kombajnów z organem o średnicy 1100 mi
limetrów prowadzonych w polu urabiania obok trasy przenośnika zgrzebłowego, takich jak KSE-344, 
czy prototypowy KSE-360, minimalna wysokość ściany może być równa 1,25 m, a w sprzyjają
cych warunkach nawet 1,1 m. 

Doświadczenia kopalni Dębieńska wykazują, że głównymi czynnikami technicznymi i organi
zacyjnymi, decydującymi o wielkości możliwego do uzyskaufa wydobycia w ścianach niskich są: 
- uzyskanie odpowiedniej wydajności maszyny urabiającej (zwiększenie zabioru); 

zapewnienie możliwości odtransportowania urobku przez przenośnik zgrzebłowy; 
- zwiększenie stopnia dyspozycyjności ciągu technologicznego (poprawa niezawodności wypo

sażenia technicznego. 
Przykładem procesu rozwojowego w zakresie mechanizacji pozyskiwania węgla z pokładów 

cienkich, w latach 90 ubiegłego wieku, było wdrożenie w bardzo trudnych warunkach górniczo-geo
logicznych kombajnowego systemu mechanizacyjnego z kombajnem KSE-360. Dla zapewnienia 
bezkolizyjnego przejazdu kombajnu pod stopnicami obudowy zmechanizowanej oraz spełnienia wy
mogów ergonomicznych, wentylacyjnych i bezpieczeństwa pracy, zdecydowano o przemieszczeniu 
korpusu kombajnu do pola urabiania obok trasy przenośnika zgrzebłowego. 

Kombajn ścianowy KSE-360 przeznaczony był do dwukierunkowego, bezwnękowego urabia
nia i ładowania w pokładach cienkich o miąższości 1,0-1,6 (1,9) m, nachylonych podłużnie do 35° 
i poprzecznie do 10°. Podstawowe parametry techniczne kombajnu zamieszczono w tabeli 3. 

Tabela 3. Podstawowe dane techniczne kombajnu KSE-360 
Table 3 Main technical data o f KSE-360 shearer loader 

Wysokość urabiania 

Moc sumaryczna 

Moc silników elektrycznych napędu organów urabiających 

Moc silników elektrycznych ciągników 

Napięcie zasilania 

Szerokość zabioru 

Średnica organów urabiających 

Prędkość obrotowa organów urabiających 

Możliwość urabiania poniżej poziomu spągu 

Siła posuwu 

Prędkość posuwu 

System posuwu 

Wymiary gabarytowe kombajnu: 
- długość pomiędzy osiami organów 
1-- wysokość od spągu 
1-- nad przenośnikiem 
- w polu urabiania 

Masa kombajnu 

1,0-1,6 (1,9) [m] 

360 [kW] 

2x150 [kW] 

2x30 [kW] 

1000 [V] 

0,8 [m] 

1000 do 1400 [mm] 

50 lub 59 [min-1
] 

Od 160 do 360 [mm] 

484 [kN] 

0-7,5 m/min 

Bezcięgnowy od strony ociosu 

5790 [mm] 

738 [mm] 
798 [mm] 

22 [t] 

Od strony zawału kombajn prowad.zony był ślizgowo po profilu rynny przenośnika wyposażo
nego w prowadzenie rurowe, natomiast od strony czoła ściany przemieszczał się po klinie ładują
cym przenośnika i po spągu na hydraulicznie sterowanej płozie podpierającej. Prędkość posuwu 
kombajnu była regulowana automatycznie, w zależności od stopnia obciążenia silników elektrycz-
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nych napędu organów urabiających, poprzez przemiennik częstotliwości. Podczas urabiania organ 
przedni urabi ał nadsiębiernie warstwę przy spągu, tworząc wolną przestrzeń dla zespołów maszyny 
znajdujących się w polu roboczym, a tylny organ urabiał pozostałą warstwę przystropową. Proces 
ładowania urobku wspomagany był odchylnymi ładowarkami, mocowanymi za organami urabiają
cymi do kadłuba kombajnu. 

Kombajn KSE-360 (rys. 2) składał się z następujących zespołów konstrukcyjnych: 
- napędu posuwu (1), 
- ramion wychylnych (2), 
- organów urab iających (3), 
- wsporników (4) , 
- modułu zasilaj ąco-sterown iczego typu MZS (5), 
- dwóch silników elektrycznych napędu organów urabiających (6) , 
- dwóch silników elektrycznych napędu posuwu (7) , 
- układu hydraulicznego (8), 
- instalacji wodnej (9), 
- zespołu mocowania przewodów kombajnowych (10) , 
- ładowarek odchylnych (11) , 
- zespołu płozy (12), 
- zespołu osłon (13), 
- zespołów wyprzęgających (14) . 

Rys. 2. Kombajn KSE-360 
Figure 2. KSE-360 shearer loader 
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Przemiennik częstotliwości, umiejscowiony w chodniku podścianowym, pozwalał on na bezstop
niową automatyczną regulacje prędkości posuwu kombajnu w zakresie od 0-7,5 m/min. 

W centralnej części tego kadłuba, prostopadle do osi wzdłużnej kombajnu, umieszczono od stro
ny zawału dwa sprzęgnięte mechanicznie silniki elektryczne, każdy o mocy 150 kW, służące do na
pędu organów urabiających . Moment obrotowy tych silników przekazywany był poprzez pierwszy 
stopień przekładni zębatej walcowej do przekładni walcowych ramion wychylnych, a następnie po
przez przekładnie planetarne na organ urabiający. Wały napędowe tych silników połączono kołami 
zębatymi dzięki czemu moc 300 kW mogła być wykorzystana do napędu obu organów w zależno
ści od stopnia ich obciążenia . W kadłubie od strony zawału umieszczono ciągniki. Moment obroto
wy każdego z silników napędu posuwu przenoszony był przez walcową przekładnię zębatą i pod
wójną przekładnię planetarną na koło zębate współpracujące z elementami bezcięgnowego mecha
nizmu posuwu. W kadłubie zespołu napędowego umieszczono także dwie komory pełniące rolę 
zbiorników oleju hydraulicznego oraz układ hydrauliczny do zasilania: siłowników do podnoszenia 
i opuszczania ramion oraz siłowników do sterowania płozą podpierającą kombajn. Do kadłuba od 
strony zawału zamocowano dwa wsporniki usytuowane nad trasą przenośnika, które poprzez płozy 
stabilizowały zespół napędowy na przenośniku. We wspornikach umieszczono też część zespołów 
hydraulicznych i wodnych, mechanizmy wyprzęgające napęd organów urabiających oraz uchwyt 
przewodów. 

Między wspornikami nad przenośnikiem umiejscowiono moduł zasilająco-sterujący typu MZS
-360 zawierający układy sterowania, kontroli, sygnalizacji i diagnostyki . Układy te, wyposażone 
w odpowiednie czujniki, kontrolowały na bieżąco pracę kombajnu. Pulpit sterowania modułu wy
posażono w odłączniki silników napędu organów i posuwu, zespół przycisków sterujących, prze
łączniki trybu sterowania kombajnem i wstępnego wyboru zakresu prędkości posuwu a także awa
ryjnego wyłączania. MZS-360 miał na wyposażeniu czytnik cyfrowy układu diagnostycznego pra
cy wraz ze wskaźnikami diodowymi obrazującymi stan pracy poszczególnych zespołów kombajnu, 
sygnalizator akustyczny i system zdalnego radiowego sterowania kombajnem. 

Średnie dobowe wydobycie uzyskiwane przy zastosowaniu kombajnu KSE-360 wynosiło odpo
wiednio: w sierpniu 1998-2710 t/d, we wrześniu 1998-3047 t/d, w listopadzie 1998-2473 t/d 
i w grudniu 1998-2690 t/d. 

3. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH EFEKTYWNOŚCI 
POZYSKIW ANIA WĘGLA W ANALIZOWANEJ ŚCIANIE 

Do weryfikacji poczynionych w projekcie założeń, dotyczących eksploatacji pokładów cienkich, po
służono się opracowanym modelem ekonomicznym, pozwalającym na wyznaczenie wydobycia do
bowego, przy którym uzyskuje się co najmniej równowagę kosztów pozyskania węgla z danego po
la ścianowego i przychodów uzyskanych z jego sprzedaży [3] . W przypadku zasobów pola ściano
wego równej wartości rzeczywistej uzyskanie równowagi kosztów wymagałoby osiągnięcia wydo
bycia dobowego równego 4325 t/d, a przy założonym 10% zysku 5069 t/d. 

Analizę przeprowadzono dla szerokości zabioru kombajnu równej zastosowanej w rozpatrywa
nym przodku i wynoszącej 0,8 m oraz przyjętego stopnia wykorzystania dyspozycyjnego czasu pra
cy maszyn w zakresie 0,5-1 jak również wartość wskaźnika sprawności technologii przyjęto w za
kresie 0,4-0,6. 

Uzyskanie wymaganego wydobycia dobowego z warunku równowagi kosztów jest możliwe przy 
zastosowaniu kombajnu KSE-360 o maksymalnej prędkości posuwu kombajnu równej 7,6 m/min 
dla stopnia wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn wynoszącego \liT= 0,8, przy wskaź
niku sprawności technologii wynoszącym YJ 1 = 0,45. Biorąc pod uwagę fakt, że maksymalna pręd
kość posuwu kombajnu w ścianie niskiej uwarunkowana możliwościąprzemieszczania się kombaj
nistów wynosi 4,5-5 m/min, wartość średnia prędkości posuwu wzdłuż całej długości ściany nie po-
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winna być mniejsza od 3,5 rnlmin. W przypadku kombajnu KSE-360 odpowiada to w tych warun
kach wskaźnikowi sprawności technologii równemu 0,32. 

Dla danej ceny zbytu węgla uzyskanie równowagi kosztów mogło być osiągnięte poprzez zmniej
szenie kosztów względnie stałych. Dla przyjętych warunków technicznych i organizacyjnych (sto
pień wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn równy 0,7, wskaźnik sprawności techno
logii równy 0,32, maksymalna prędkość posuwu kombajnu równa 7,6 rnlmin) wydobycie dobowe 
brutto możliwe do uzyskania w warunkach danej ściany wynosi 2590 t/d. Biorąc pod uwagę wyni
kające z tego wydobycie netto ( 1980 t/d) uzyskanie równowagi kosztów wymagałoby dalszego 
zmniejszenia kosztów pozyskania węgla o 34%. 

W przypadku redukcji stopnia zanieczyszczenia urobku o połowę, wydobycie netto możliwe do 
uzyskania w warunkach analizowanej ściany mogłoby wynosić 2250 t/d i wówczas równowaga ko
sztów mogłaby być uzyskana przy zmniejszeniu kosztów całkowitych o 27%. 

Dla danych dotyczących analizowanej ściany wyznaczono także wymaganą prędkość posuwu 
kombajnu w zależności od zasobów pola ścianowego dla trzech szerokości zabioru organów ura
biających wynoszących odpowiednio: 0,6 m, 0,7 m oraz 0,8 m (rys. 3) . 
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Rys. 3. Zależność prędkości posuwu kombajnu od zasobów pola ścianowego 
Figure 3. Dependence o f shearer haulage speed on reserves o f the longwall panel 

Przyjęto stopień wykorzystania czasu dyspozycyjnego równy 0,7 i wartość wskaźnika sprawności 
technologii równą 0,5. Z przedstawionych danych wynika, że zasoby pola ścianowego mają istot
ny wpływ na maksymalną prędkość posuwu kombajnu przy wielkości pól eksploatacyjnych mniej
szych od l 000 000 t, po czym wymagana prędkość posuwu kombajnu asymptotycznie zmierza do 
5 m/min przy zabiorze 0,8 m, 5,5 rnlmin przy zabiorze 0,7 m i 6,5 rnlmin przy zabiorze 0,6 m. 
W analizowanej ścianie zasoby te odpowiadają wybiegowi wynoszącemu 950 m. 

PODSUMOWANIE 

Doświadczenia pozyskane w Polsce w zakresie eksploatacji cienkich pokładów węgla pozwalają 
na postawienie tezy, że istnieją możliwości uzyskania wysokiej koncentracji produkcji w tych po
kładach także przy zastosowaniu kombajnów ścianowych. Technika kombajnowa i strugowa po
winny uzupełniać się w tym zakresie wysokości ścian . Kombajny ścianowe powinny być stosowa
ne w warunkach niedogodnych dla strugów, związanych z pofałdowaniem pokładu, czy też wystę
powaniem twardych przerostów w pokładzie. 

Uzyskanie w przodku ścianowym wysokiej koncentracji wydobycia uzależnione jest od splotu 
czynników techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych. Czynniki techniczno-organizacyjne decy-
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dują bezpośrednio o potencjale produkcyjnym przodka i stopniu jego wykorzystania. Natomiast po
szczególne składniki kosztu pozyskania węgla z danej ściany oraz cenajego zbytu w powiązaniu 

z zasobami pola ścianowego determinują wymaganą wartość wydobycia dobowego, przy której uzys
kuje się równowagę kosztów. Ze względu na zróżnicowaną siłę oddziaływania poszczególnych czyn
ników wpływu wielkość wydobycia powinna być wyznaczona indywidualnie dla każdego przodka 
ścianowego. 

Dla całościowego i kompleksowego rozwiązania każdego problemu, koniecznym jest dokony
wanie analizy ryzyka na wszystkich etapach działalności. 

B iorąc pod uwagę stan zasobów problem efektywnej eksploatacji pokładów cienkich staje się 
przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych na całym świecie. 
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Technical Possibilities of Winning Coal by Shearer Loaders 
in Seams o f Height from l ,O to l ,5 m 

The previous experience of winning coal by shearer loaders in thin seams in Polish coal mines has 
been presented at the paper. On the base of conclusions derived from that experience the technical 
solution needs of new generation buttock shearer have been defined. 
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Eksploatacja cienkich pokładów wyrobiskami ścianowymi 
wyposażonymi w kompleks kombajnowy lub strugowy 
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Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

STRESZCZENIE: Przeprowadzono analizę wyrobisk ścianowych zlokalizowanych w cienkich po
kładach. Na podstawie wyników tej analizy określono wymagania użytkowników odnośnie wydaj
ności i wyposażenia kompleksów ścianowych. Pozwoliło to na drodze analitycznej wyznaczyć wy
magane parametry kompleksu ścianowego, by uzyskać założone wydobycie dobowe tak dla kom
bajnu jak i struga. Wyniki tych obliczeń wraz z uwagami użytkowników umożliwiły sformułowa
nie stosownych wymagań tak dla techniki kombajnowej jak i strugowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: cienkie pokłady, kompleks ścianowy, kombajny ścianowe, strugi węglowe 

l. WPROW ADZENIE 

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego eksploatację ścian prowadzi się wyłącznie przy 
wykorzystaniu zmechanizowanych kompleksów ścianowych, gdzie maszyną urabiającąjest frezu
jący kombajn ścianowy. Dominująca pozycja kombajnów ścianowych wynika z wyłącznej eksplo
atacji pokładów o miąższości powyżej 1,5 m. Niestety i ta najmniejsza miąższość pokładu stwarza 
duże trudności w prowadzeniu ściany i silnie ogranicza wydajność czyli wydobycie dobowe. 

Możliwe jest w tych warunkach zastosowanie techniki strugowej lecz spełnione muszą być 
określone wymagania. Wszystkie czynności wynikające z możliwości lub konieczności zastosowa
nia statycznych strugów 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 węgla wyrażone poprzez wskaźnik skrawalności i kąt bocznego rozkruszania (ura-

bialność), 

wymagane wydobycie dobowe. 

Wymienione wyżej grupy parametrów mają decydujący wpływ na możliwość zastosowania sta
tycznego struga węglowego, jego parametry konstrukcyjne, kinematyczne i energetyczne oraz wy
dobycie dobowe. 

Należy jednocześnie odpowiedzieć na pytanie czy jest w chwili obecnej i w nadającej się prze
widzieć przyszłości potrzeba lub konieczność wybierania cienkich pokładów. Decydują o tym jak 
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to już wcześniej zaznaczono warunki techniczne i ekonomiczne lecz również minimalizowanie za
grożenia pożarowego, czyli wybieranie pokładu lub pokładów tak, by nie nastąpiło zapalenie węgla 
w pozostawionym pokładzie czy zrobach. 

Stwierdzono również, że na każde wydobyte 100 Mg, węgla kamiennego w Polsce ubywa 
187 Mg zasobów bilansowych w wyniku strat i przekwalifikowania tych zasobów do pozabilanso
wych [11]. 

Tak wysokie straty wynikają między innymi z wyłącznego stosowania ścianowych kombajnów 
dwuorganowych oraz eksploatacji pokładów o grubości powyżej 1,5 m. 

Straty te można by było znacznie zmniejszyć stosując inne sposoby eksploatacji (technika stru
gowa) lub opracowując inny typ kombajnu ścianowego. 

Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest fakt, ze w Polsce średnio 22% pokładów ma gru
bość do 1,5 m. Są natomiast kopalnie, gdzie udział pokładów do 1,5 m jest znikomy lub one nie wy
stępują. Natomiast są również kopalnie, gdzie udział tych pokładów jest znaczny i dochodzi nawet 
do 60% [11] . 

Mając powyższe na względzie wydaje się za celowe poszukiwanie efektywnej metody wybiera
nia cienkich pokładów. 

W chwili obecnej, jak łatwo zauważyć , jedynie technika strugowa najlepiej jest dostosowana 
do niskich ścian i można ją w wielu przypadkach efektywnie stosować, czyli uzyskiwać założone 
wydobycie dobowe. 

2. ZMECHANIZOWANE KOMPLEKSY ŚCIANOWE 

Wybieranie węgl a w polskich kopalniach podziemnych odbywa się w wyrobiskach ścianowych 
przy wykorzystaniu zespołowych maszyn do skrawania i ładowania urobku oraz jego odstawy 
za pomocą przenośników zgrzebłowych. Utrzymanie stateczności wyrobiska ścianowego dokonuje 
się za pomocą zmechanizowanych obudów ścianowych. Trzy podstawowe maszyny- obudowa, 
przenośnik i maszyna urabiająca (kombajn ścianowy, strug) tworzą zestaw nazywany zmechanizo
wanym kompleksem ścianowym. 

Ścianowy kompleks kombajnowy przyjęto oznaczać przez SKK (KK), a strugowy poprzez SKS 
(KS). Jednak w wyniku powszechnego stosowania w polskim przemyśle wydobywczym węgla 
kamiennego ścianowych kompleksów kombajnowych użycie nazwy kompleks ścianowy określa 
jednocześnie zestaw maszyn, gdzie do urabiania węgla stosowany jest frezujący kombajn bębno
wy. Dlatego też w przypadku ścianowego kompleksu strugowego należy nacisk położyć na przy
miotnik "strugowy" zarówno dla określenia kompleksu jak i maszyn wchodzących w skład tego 
kompleksu (strug, przenośnik zgrzebłowy strugowy, obudowa ścianowa strugowa). 

Do bezspornych zalet ścianowego kompleksu kombajnowego należy zaliczyć [5, 9]: 
urabianie węgli o najwyższych wskaźnikach skrawalności przy utrzymaniu założonego zabioru 
i prędkości posuwu, 

- możliwość eksploatacji pokładów o zmiennej grubości, 
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 l m, 
- duże trudności w przemieszczaniu obsługi w ścianie, a szczególnie kombajnistów, 
- duże zapylenie i rozdrobnienie urobku, 

brak możliwości automatyzacji procesu. 
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Ścianowy kompleks strugowy charakteryzuje się następującymi zaletami: 
urabianie na małych głębokościach (zabiorze) w strefie najbardziej odprężonego węgla, 

- możliwość automatyzacji procesu urabiania, 
prosta konstrukcja głowicy strugowej, 

- możliwość urabiania pokładów o grubości poniżej l m, 
- małe zapylenie i rozdrobnienie urobku. 

Do wad kompleksu strugowego należy zaliczyć: 
- trudności w prowadzeniu czoła ściany, 
- silny wpływ urabialności węgla (wskaźnik skrawalności) na głębokość skrawania, a w konsek-

wencji na wydobycie dobowe, 
konieczność dostosowania obudowy i przenośnika zgrzebłowego do wymagań prowadzenia 
głowicy strugowej, 
trudności w kierowaniu głowicą strugową wzdłuż czoła i postępu ściany, 
brak możliwości urabiania pokładów silnie pofałdowanych, z występującymi uskokami i twar
dymi przerostami, 

- możliwość wybierania ścian do wysokości 1,5 m. 

Przedstawione powyżej zalety i wady poszczególnych kompleksów ścianowych pozwalają 
w sposób bardzo ogólny wybrać technikę urabiania (struganie, frezowanie) . 

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 sta
wiane maszynom i urządzeniom wchodzących w skład kompleksu ścianowego, pokłady węgla ka
miennego podzielono na pokłady: 
- cienkie - do l ,5 m, 
- średnie- od 1,5 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 l ,5 do 3,0 m 
i nachyleniu podłużnym do 20°, czyli pokłady średnie i słabo nachylone. Pokłady o większej grubości 
mogą być wybierane, choć z większymi kłopotami, na całej wysokości lub na warstwy, gdzie wyso
kość 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 meto
dę urabiania. Wtedy ściany do wysokości l m mogą być obecnie eksploatowane tylko kompleksa
mi strugowymi. Natomiast ściany o wysokości od l do 1,5 m mogą być eksploatowane komplek-
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sami strugowymi lub kombajnowymi. Ściany, których wysokość jest większa od 1,5 m powinny 
być wyposażone tylko w kompleksy kombajnowe [5, 9]. 

Należy jednocześnie 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 2 m [l O]. 

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 przy
rządami w zależności od kraju lub producenta struga [4, 6, 8, 10]. 

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 \jf . Zgodnie z tym podziałem węgle o wskaźniku skra
walności do 3000 N/cm mogą być urabiane techniką strugową, a powyżej tej wartości tylko tech
niką kombajnową [5]. 

Podobne metody opracowano również w Niemczech [lO] i Rosji (8]. W każdym z tych przy
padków chciano poprzez wyznaczenie skrawalności umożli wić obliczenie wymaganej mocy i wy
dajności 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 jed
noznacznie wybrać technikę urabiania. 

Powyższe uwagi znajdują praktyczne potwierdzenie w niemieckich i amerykańskich kopalniach 
węgla kamiennego, gdzie wydobycie dobowe jest porównywalne w ścianach strugowych i kombaj
nowych [9, 10] . W ścianach o wysokości do 1,4 m i eksploatowanych techniką strugową wydoby
cie 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 naj
częściej wykorzystywanymi do wybierania węgla kamiennego systemem ścianowym. W skład tego 
kompleksu wchodzą: 

zmechanizowana obudowa ścianowa, której głównym zadaniem jest zapewnienie stateczności 
wyrobiska ścianowego, 

- ścianowy przenośnik zgrzebłowy służący do przejmowania urobku od kombajnu i przemiesz
czanie go do dalszych środków transportu, 

- kombajn ścianowy jako zespołowa maszyna służąca do urabiania węgla (skrawanie i ładowanie). 

Dodatkową funkcją obudowy ścianowej jest możliwość jej permanentnego rabowania i rozpiera
nia 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-
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matycznych i energetycznych kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego i obudowy ścia
nowej w funkcji wydobycia dobowego oraz warunków górniczo-geologicznych wyrobiska ściano
wego. 

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 kom
puterowy umożliwiający wyznaczenie tych parametrów. 

2.2.Ścianowe kompleksy 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 od głowicy strugowej, jego odsta-

wy oraz służący do prowadzenia struga, 
- ścianowa obudowa strugowa służąca do zapewnienia stateczności wyrobiska, kierowania stru

giem i przestawiania całości w nowe pole. 

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 wydobycia 
dobowego oraz warunków górniczo-geologicznych wyrobiska ścianowego [1, 2. 4, 7, 8]. 

3. PRZYKŁAD APLIKACJI 

Praktyczny sposób zastosowania przedstawionych wcześniej informacji został wykorzystany 
dla hipotetycznych ścian, aby ustalić możliwość zastosowania struga oraz porównać technikę kom
bajnową i strugową. 

W celu określenia wymaganych parametrów maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego dla za
pewnienia uzyskania założonego wydobycia dobowego przyjęto dla przedmiotowych ścian nastę
pujące dane: 
ścianaA-wysokość H== 1,3 m, długość l== 200m, nachylenie podłużne i poprzeczne równe zero, 

wydobycie dobowe V d 2::3500 Mg/d, masa właściwa węgla y == 1,4 Mg/m3
, 

ścianaB-wysokość H== 1,2 m, długość l== 300m, nachylenie podłużne i poprzeczne równe zero, 
wydobycie dobowe V d 2:: lO 000 Mg/d, masa właściwa węgla y == 1,4 Mg/m3

, 

Procedurę doboru parametrów przeprowadzono dla zmechanizowanego kompleksu ścianowego 
wyposażonego w kombajn dwuorganowy ramionowy i statyczny strug węglowy . 

3.1. Ściana A 

Dla ściany A przyjęto następujące, wspólne dla różnych maszyn urabiających, parametry waż-
ne z uwagi na uzyskanie założonego wydobycia dobowego: 

- urabianie dwukierunkowe, 
- wysokość ściany H == l ,3 m, 
- długość ściany l == 200 m, 
- masa właściwa węgla y == 1,4 Mg/m3

. 

Natomiast dla tej samej ściany wyposażonej w kombajn dwuorganowy ramionowy założono, że : 

- zabiór z== 0,7 m, 
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- dobowy czas pracy ściany T = 18 h, 
- czas przekładki tp = 45 min, 
- czas przeglądu t0 = l O min, 

podziałka obudowy tob = l ,5 m, 
- wydajność przenośnika Q1 = 1100 Mg/h, 
- prędkość łańcucha v1 = 1,3 mis, 

wydobycie dobowe·vd 2': 3500 Mg/d. 

Wtedy dla uzyskania założonego wydobycia dobowego na poziomie 3500 Mg/d i urabiając 
kombajnem dwuorganowym ramionowym, to: 

- prędkość posuwu kombajnu Y p 2': 8,5 mlmin, 

Zastosowany zgrzebłowy przenośnik ścianowy dopuszcza pracę kombajnu z prędkościami : 

- prędkość posuwu kombajnu dla ruchu przeciwnego vPP::; 12 mlmin, 
- prędkość posuwu kombajnu dla ruchu zgodnego Ypz::; 9 mlmin. 

Natomiast czas przestawienia obudowy musi być mniejszy od 7,5 sekundy (ts1 ::; 7,5 s). 
W przedmiotowej ścianie można zastosować organy <j>1300x750, które jednak nie zapewniają 

prawidłowego ładowania. 

Mając na uwadze powyższe dane można stwierdzić, że dla analizowanej ściany nie zapewni si ę 

uzyskania założonego wydobycia z powodu: 
- ograniczenia prędkości posuwu vP w aspekcie sprawności ładowania, 
- braku możliwości przemieszczania się obsługi kombajnu z wyznaczoną prędkością posuwu. 

Ściana A wyposażona w statyczny strug węglowy, przy założeniu, że: 
zabiór z= 0,19 m, 
prędkość posuwu vP = 180 mlmin (3 mis), 

- czas przekładki tP = 20 min, 
czas przeglądu t0 = O min. 

może uzyskać założone wydobycie V d= 3500 Mg/d (pozostałe parametry jak dla ściany A z kom
bajnem dwuroganowym ramionowym). 

Jednak należy w tym przypadku zastosować zgrzebłowy przenośnik ścianowy o następujących 
parametrach: 

wydajność Q1 2': 2500 Mg/h, 
- prędkość łańcucha v1 = 1,53 mis. 

Również należy zastosować odpowiedni układ do sterowania, diagnostyki i wizualizacji pracy 
ściany strugowej, którego integralną częściąjest sterowanie elektrahydrauliczne obudowy ściano
wej . 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że mogą być kłopoty z uzyskaniem założonego 
wydobycia ze względu na: 

stosunkowo duży zabiór (z= 0,1 9 m), 
- mały czas przekładki wymagający dużej sprawności organizacyjnej. 

3.2. Ściana B 

Dla ściany B przyjęto następujące, wspólne dla różnych maszyn urabiających, parametry ważne 
z uwagi na uzyskanie założonego wydobycia dobowego: 

- urabianie dwukierunkowe, 
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- wysokość ściany H= 1,2 m, 
- długość ściany l = 300 m, 
- masa właści w a węgla y = l ,4 Mg/m3

. 

Natomiast dla tej samej ściany wyposażonej w kombajn dwuorganowy ramieniowy założono, że: 
- zabiór z = 0,8 m, 

dobowy czas pracy ściany T = 20 h, 
czas przekładki tp = 25 min, 
czas przeglądu t0 = O min, 
podziałka obudowy tob = l ,5 m, 
wydajności przenośnika Qt = 1800 Mg/h, 
prędkość łańcucha vt = 1,3 m/s, 
wydobycie dobowe V d 2: 10 000 Mg/d. 

Wtedy dla uzyskania założonego wydobycia dobowego na poziomie 10 000 Mg/d i urabiając 
kombajnem dwuorganowym ramionowym, to: 

- prędkość posuwu kombajnu vP 2: 13m/min, 

Zastosowany zgrzebłowy przenośnik ścianowy dopuszcza pracę kombajnu z prędkościami: 
- prędkość posuwu kombajnu dla ruchu przeciwnego vPP :S 20m/min, 
- prędkość posuwu kombajnu dla ruchu zgodnego Vpz :S 13m/min. 

Natomiast czas przestawienia obudowy musi być mniejszy od 4,5 sekundy Ctst :S 4,5 s). 
W przedmiotowej ścianie można zastosować organy <j>l200x850, które jednak nie zapewniają 

prawidłowego ładowania. 

Mając na uwadze powyższe dane można stwierdzić, że dla analizowanej ściany nie zapewni się 
uzyskania założonego wydobycia z powodu: 

ograniczenia prędkości posuwu vP w aspekcie sprawności ładowania, 
- braku możliwości przemieszczania się obsługi kombajnu z wyznaczoną prędkością posuwu. 

Ściana B wyposażona w statyczny strug węglowy, przy założeniu, że: 
- zabiór z = 0,27 m, 
- prędkość posuwu vP =216m/min (3,6 m/s), 
- czas przekładki tp = 15 min, 
- czas przeglądu t0 = O min. 

może uzyskać założone wydobycie V d= lO 000 Mg/d (pozostałe parametry jak dla ściany B z kom
bajnem dwuroganowym ramionowym). 

Jednak należy w tym przypadku zastosować zgrzebłowy przenośnik ścianowy o następujących 
parametrach: 

- wydajność Qt 2: 3500 Mg/h, 
- prędkość łańcucha Yt = 1,58 m/s. 

Również należy zastosować odpowiedni układ do sterowania, diagnostyki i wizualizacji pracy 
ściany strugowej, którego integralną częściąjest sterowanie elektrahydrauliczne obudowy ściano
wej. 

Mając powyższe na uwadze należy" stwierdzić, że mogą być kłopoty z uzyskaniem założonego 
wydobycia ze względu na: 

- stosunkowo duży zabiór (z = 0,27 m), 
- mały czas przekładki wymagający dużej sprawności organizacyjnej . 
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ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione wcześniej przykłady ścian wyposażonych w kompleks kombajnowy i analogicznie 
w kompleks strugowy pozwalają stwierdzić, że na drodze analitycznej możliwe jest uzyskanie po
równywalnych wydajności (wydobycia) dla dwóch różnych technik urabiania. Empirycznym po
twierdzeniem 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 pokładów węgla (zaleganie, wskaźnik skrawalności kąt bocznego rozkruszania) . 

Jednocześnie w warunkach polskich, gdzie całkowicie zaniechano stosowania techniki strugo
wej, ,.zastosowanie kompleksu strugowego wymusza poniesienie przez użytkownika dużego wysił
ku organizacyjnego, spełnienia wymagań techniki strugowej oraz dużych nakładów inwestycyj
nych. 

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, 

Spełnienie wymagań techniki strugowej szczególnie wymusza: 
- wykonanie wyrobisk korytarzowych (chodnik podścianowy, nadścianowy) o przekrojach po

zwalających na umieszczenie w nich napędów struga i przenośnika (ŁP-10 i większych), 
- zapewnienie wydajności odstawy odpowiedniej dla wydajności struga i zdolności przejmowa

nia urobku przez przenośnik ścianowy, 
- umiejętne prowadzenie czoła ściany wzdłuż długości i wybiegu ściany (prostoliniowo lub wy

pukle), 
- sprawne i szybkie zmiany wysokości głowicy strugowej dla dostosowania wysokości urabiania 

do miąższości pokładu węgla. 

W związku z powyższym konieczne jest poniesienie przez kopalnię stosownych nakładów in
westycyjnych. 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, za
łożonej wydajności. 

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 kombaj nowych, a przy dobrych warunkach i dobrej organizacji pracy moż
na w czasie wybierania całkowicie wyeliminować ludzi w ścianie. 

Jest to szczególnie ważne, gdy przyjrzeć się bliżej prędkością posuwu kombajnu ścianowego 
w przypadku obu ścian, gdzie czynnikiem hamującym postęp jest obsługa kombajnu. Wtedy zmia
ny organizacyjne, sposób sterowania kombajnem i obudową może pozwolić na uzys1canie założo
nego wydobycia (sterowanie sekwencyjne sekcjami obudowy, przekazywanie sterowania kombaj
nem). 
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Mining Thin Coal Beds Using Shearer or Plough Longwall Excavation 

An analysis of longwall excavations located in thin coal beds has been carried out. On the basis 
of its results, users' requirernents concerning efficiency and longwall equiprnent were formulated. 
They al!owed us to determine longwall parameters which are needed to obtain an assumed daily 
output for a shearer and p lough. Calculation results along with users' comments enabled us to for
mulate adequate requirements for the shearer and plough techniques. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Eksploatacja ścianowa w pokładach średniej miąższości 
porównanie pomiędzy strugiem a kombajnem węglowym 

M. Myszkowski, U. Paschedag 
Bucyrus DBT Europe GmbH, Liinen, Niemcy 

STRESZCZENIE: Urabianie w systemie ścianowym jest obecnie najefektywniejszą metodą pod
ziemnego wydobycia węgla. Duża część globalnych zasobów węgla mieści się w pokładach o gru
bości pomiędzy 1,5 m a 2,3 m; są to często zasoby wysokiej jakości. Postawiono tu pytanie, czy 
bardziej opłacalne jest zastosowanie kombajnu ścianowego czy też systemu strugowego. Jedynie 
dokładne porównanie obydwu metod urabiania ścianowego, z uwzględnieniem najnowszych tech
nologii systemowych dostępnych na rynku, pozwoli uzyskać pogłębioną analizę wszystkich istot
nych aspektów geologicznych, technologicznych, proceduralnych i ekonomicznych, i pozwoli ope
ratorom znaleźć najlepsze rozwiązania dla urabiania danego złoża. 

URABIANIE PODZIEMNE NISKICH POKŁADÓW- WSTĘP 

Urabianie pokładów o niskiej i średniej grubości staje się coraz bardziej istotne, ponieważ grube 
pokłady zostały w dużej części wyeksploatowane w wielu krajach. Na świecie istnieją liczne zaso
by wysokiej jakości węgla w pokładach o małej i średniej grubości . 

Najważniejsze systemy wybierania ścianowego to system kombajnowy i system strugowy. 
W niemieckim przemyśle wydobywczym węgla kamiennego obydwa systemy używane są od dzie
sięcioleci. Strugi zostały opracowane i wdrożone przez poprzedników dzisiejszego przedsiębior
stwa Bucyrus DBT w Niemczech w latach 40. ubiegłego wieku, a dwuorganowe kombajny zostały 
wprowadzone jakieś trzydzieści lat później. W ostatnich dziesięcioleciach występowały okresy, 
w których dominowała jedna lub druga technologia wydobycia. Od lat 50. do lat 80. XX w. strugi 
wyraźnie dominowały w niemieckim górnictwie węglowym, natomiast w pierwszej połowie lat 90. 
możliwości kombajnów zwiększyły się, a tym samym urządzenia te zyskały na znaczeniu. Od tam
tej pory to one przeważały. Taka sytuacja trwała ponad dziesięć lat, ale obecnie występuje znów 
tendencja do powrotu do zautomatyzowanej technologii strugowej. W niedalekiej przyszłości, sys
temy strugowe znów będą przeważać w ścianach niemieckich kopalń, zgodnie z informacjami 
z RAG. 

Jeżeli chodzi o możliwości technologii strugowej, często można się spotkać z uprzedzeniami 
w odniesieniu do tego systemu wybierania ścianowego. W wielu krajach krążą obiegowe opinie 
oparte na doświadczeniach z dalekiej przeszłości, które głoszą, że wydajność systemów strugowych 
jest niższa niż w przypadku kombajnów. Obiektywna analiza zamieszczona poniżej, oparta na da
nych, jakie są obecnie dostępne, oraz odpowiednie wyczerpujące porównanie mają za zadanie do
starczyć opartą na naukowych przesłankach odpowiedź na pytanie, czy lepiej zastosować w pokła
dach węgla o średniej grubości kombajn, czy też strug. 
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2 PORÓWNANIE KOMBAJNU I STRUGA 

W przeszłości podejmowano różne próby sprowadzenia obydwu technologii do wspólnego mia
nownika. W większości przypadków rozpatrywano je jednak tylko częściowo. Najczęściej porów
nywano pewne aspekty techniczne kombajnów i strugów, a czasem brano pod uwagę również tech
nologię. Trudno znaleźć w literaturze analizę całościową. Wyczerpujące porównanie pomiędzy 
technologiami ma jednak sens tylko w przypadku, gdy analiza jest integralna, tzn. wtedy, gdy bie
rze ona pod uwagę wszystkie istotne aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Poniżej 
zawarto kompendium zestawiające wyniki obszernego badania [l] porównującego kombajny i stru
gi na różnych poziomach. 

3 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE 

Z technologicznego (proceduralnego) punktu widzenia, najważniejsze dla wydajności ściany są 
dwa czynniki, czyli po pierwsze "stopień wykorzystania czasu" (TUD), a po drugie- "stopień wy
korzystania proceduralnego" (PUD). Dalsze ważne parametry powiązane z TUD i PUD i opisujące 
wydajność organizacyjną i technologiczną to "powierzchnia odsłoniętego stropu" oraz "dobowy 
postęp ściany". Ważną rolę w niektórych przypadkach odgrywa również "równomierność strugi 
węgla" wychodzącej ze ściany. 

3.1 Typy procedur w ścianach 

Zarówno dla ścian urabianych kombajnem, jak i dla urabianych strugiem, istnieje szereg róż
nych procedur, tj. sekwencji urabiania. Zależą one od następujących czynników: 
- prędkość urabiania kombajnu lub struga w ruchu do napędu zwrotnego i głównego, 
- głębokość zabioru kombajnu lub struga w ruchu do napędu zwrotnego i głównego, 
- prędkość przenośnika ścianowego podczas ruchu kombajnu lub struga do napędu zwrotnego 

lub do napędu głównego. 

Kombajny urabiają zazwyczaj używając pełnej szerokości organu urabiającego, a bardzo rzad
ko skrawają na połowę szerokości organu. Strumień urobionego minerału (węgla) w większości 
przypadków regulowany jest poprzez ustawienie wymaganej prędkości posuwu kombajnu. 

Strugi urabiają w obydwu kierunkach, jednak głębokość urabiania może być inna w każdym 
z kierunków (dzięki nowoczesnym układom sterowania), w celu optymalizacji procedury. Strumień 
urobku może być regulowany poprzez ustawienie wymaganej prędkości struga i (lub) głębokości 
urabiania. Gdy sytuacja na to pozwala, eksploatację można prowadzić bez podwójnego skrawania 
końcówek ścian poprzez stosowanie podwójnej głębokości urabiania (tzw. procedury "doublecut") 
na obydwu końcówkach. 

3.2 Współczynniki wykorzystania systemu ścianowego 

Istnieją dwa stopnie wykorzystania związane z aspektami organizacyjnymi i technologicznymi: 
stopień wykorzystania czasu pobytu załogi w ścianie, 

- stopień wykorzystania proceduralnego. 

Wykres kołowy pokazanego na rys . l przedstawia całkowity czas pracy załogi w ścianie. Czas 
ten może odnosić się do pojedynczej zmiany, lub też, jak to najczęściej bywa, do całego dnia robo
czego. Jest to zatem czas, gdy ściana teoretycznie może być eksploatowana. 
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Stopień wykorzystania czasu (TIJD) 
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2. Stopień wykorzystania proceduralnego (PUD) 
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Rys. l. Stopnie wykorzystania maszyn wydobywczych w ścianach 
Fig. l . Utilization degrees of extraction machinery in longwalls 

gdzie: 
tEE- rzeczywisty czas wydobycia [min/d] 
toT- przerwy i przestoje [min/d] 
tpL - straty proceduralne [min/d] 
llT - stopień wykorzystania czasu [-] 
llP - stopień wykorzystania proceduralnego [-] 

3.2.1 Stopień wykorzystania czasu 

Stopień wykorzystania czasu pobytu załogi w ścianie pokazuje stosunek łącznego czasu działa
nia (ruchu) kombajnu lub struga odniesionego do czasu pracy jednej zmiany lub jednej doby. TUD 
dlajednej doby wyrażony w procentach określony jest następującym wzorem: 

tRT 
llT =-*100 (l) 

t OT 

gdzie: 
tRT - sumaryczny czas pracy kombajnu lub struga w ciągu jednej doby [min/d], 
toT- dobowy czas pobytu załogi w ścianie [min/d], 
llT - stopień wykorzystania czasu [%]. 

Poza planowaną konserwacją lub specjalnymi działaniami o charakterze innym niż produkcyj
ny, pozostały czas, gdy załoga jest obecna w ścianie, może być potencjalnie wykorzystany do rze
czywistego urabiania. Taka sytuacja występuje bardzo rzadko. W praktyce prawie zawsze wystę
pująjakieś przerwy w produkcji . Takie przerwy mogą być spowodowane przez: 
- przyczyny wewnętrzne, takie jak czynności wymagające wstrzymania produkcji, postoje wyni

kające z konieczności kruszenia kęsów, wyłączenia spowodowane obecnością metanu, uszko
dzenia sprzętu, wypadków, itp.; 
przyczyny zewnętrzne, tj. uwarunkowane czynnikami spoza obrębu ściany, takie jak zatrzyma
nia odstawy urobku, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub zasilaniu hydraulicznym, za
kłócenia komunikacyjne, itp. 

Wartość TUD może być bardzo zróżnicowana . Przeciętnie TUD w ścianach waha się pomiędzy 
40% a 70% [1] . Najniższa średnia wartość TUD podawana w różnych źródłach wynosi 30%, a naj
wyższa- ponad 90% [1] . 
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W przeszłości w niemieckich kopalniach węgla wartość TUD w przeciętnej ścianie urabianej 
kombajnem była nieznacznie wyższa niż w przeciętnej ścianie urabianej strugiem. Wynikało 
to przede wszystkim z prowadzenia robót na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem. Ponieważ strug 
wymaga krótszego czasu niż kombajn, aby wykonać pełny cykl, pewne czasochłonne prace powo
dowały przerwy w produkcji. Takiej tendencji nie potwierdzają badania najlepszych ścian urabia
nych strugiem lub kombajnem, czyli ścian najbardziej wydajnych, gdzie nie stwierdzono dużej róż
nicy pomiędzy tymi dwoma technologiami. 

3.2.2 Współczynnik wykorzystania proceduralnego 

Stopień wykorzystania proceduralnego opisuje zakres wykorzystania urządzeń produkcyjnych 
w ścianie. PUD określa równoważny fragment czasu działania maszyny, pcdczas gdy kombajn lub 
strug pracują z nominalną głębokością urabiania i z nominalną prędkością. Straty zabioru lub pręd
kości powstają podczas: 

urabiania na 50% głębokości, 
- ładowania węgla podczas jazdy powrotnej w "procedurze jednokierunkowej", 
- przyspieszenia na początku ruchu w stronę przeciwległego napędu, 

zwolnienia podczas dojeżdżania do napędu, 
- pracy bez urabiania ściany po zmianie ki~runku, 
- zawrębiania, 

opuszczania lub podnoszenia ramion urabiających, obracania ładowarek. 

Straty proceduralne można podzielić na następujące: 
- straty wynikające ze spadku prędkości, 

straty związane ze zmniejszeniem głębokości urabiania. 

Obydwa typy strat proceduralnych odnoszące się do równoważnego czasu wydobycia z nomi
nalną prędkością i nominalnym zabiorem składają się na stopień wykorzystania proceduralnego. 
W ten sposób wartość PUD nigdy nie może osiągnąć 100%, ponieważ nawet w najlepszej z możli
wych sytuacji zarówno strug, jak i kombajn muszą zmienić kierunek ruchu na końcówkach ściany. 
Praktycznie rzecz biorąc, PUD można łatwo określić, jeżeli znany jest dobowy czas działania kom
bajnu i struga oraz dobowy postęp . Biorąc pod uwagę nominalną prędkość i głębokość urabiania, 
można zastosować następujący wzór: 

lF *lA 
100 l)P = * 

/.l W * VE * to * 60 

gdzie: 
lp -długość ściany [m], 
lA -dobowy postęp ściany [mld], 
ó.w- nominalna głębokość urabiania (zabiór) [m] 
vE -nominalna prędkość urabiania [m/s] 
tn -całkowity dobowy czas działania struga lub kombajnu [min/d] 
Tjp -stopień wykorzystania proceduralnego (PUD) [%] 

(2) 

PUD różni się w znacznym stopniu dla ścian urabianych kombajnem i strugiem. Z doświadcze
nia znane są następujące wartości PUD: 
- dla kombajnów: pomiędzy 20% i 75% [1], 
- dla strugów: pomiędzy 40% i 95% [1]. 

574 



Zgodnie z podaną wyżej statystyką, wartości PUD dla ścian urabianych strugami są wyższe niż 
w przypadku stosowania kombajnów. Najniższe PUD dla kombajnów występują w przypadku pro
cedur "dwukierunkowych", a najwyższe w przypadku zastosowania "urabiania na połowę zabioru" . 
W przypadku strugów, najniższe wartości PUD występują w przypadku urabiania sekcjami, a naj 
wyższe - w przypadku urabiania od napędu do napędu z "podwójnym urabianiem" na każdej koń
cówce ściany. W ten sposób, podobnie jak w przypadku procedury "urabiania na połowę zabioru" 
w przypadku kombajnów, strug unika podwójnej zmiany kierunku w ścianie, maksymalizując w ten 
sposób wartość PUD. 

3.3 Powierzchnia odsłoniętego stropu 

Powierzchnia odsłoniętego stropu to istotny czynnik opisujący wydajność urabiania w systemie 
ścianowym. Wskaźnik ten opisuje urobiony obszarspągulub stropu w danym czasie. Powierzchnię 
odsłoniętego stropu można odnieść do czasu pracy maszyny urabiającej bądź do czasu pobytu za
łogi w ścianie i zazwyczaj podaje się ją w m2/min. Powierzchnię odsłoniętego stropu odniesioną 
do czasu pracy maszyny urabiającej określa następujący wzór: 

· lE *lA 
A= !:1w * VE *11r*60 =--

to 
(3) 

gdzie: 

A -Powierzchnia odsłoniętego stropu [m2/min]. 

W oparciu o niemieckie doświadczenia i statystyki, powierzchnia odsłoniętego stropu w odnie
sieniu do czasu pracy maszyny urabiającej jest zasadniczo wyższa w przypadku ścian urabianych 
strugami, n iż w tych, których wykorzystywane są kombajny. W obszernym badaniu przeprowa
dzonym w Niemczech w 75 ścianach na przestrzeni czterech lat, powierzchnia odsłoniętego stropu 
w ścianach urabianych strugami była 58% wyższa niż w ścianach urabianych kombajnami. 

3.4 Dobowy postęp ściany 

Porównanie dziennego postępu ściany w Niemczech w ścianach urabianych strugami i kombaj
nami zazwyczaj wypada na korzyść tych pierwszych. Według RAG, ściany urabiane strugami wy
kazują dobowy postęp ściany wyższy średnio o 20% do 40%. 

3.5 Transport węgla 

Strumień urobku wychodzący ze ściany odgrywa istotną rolę w sytuacji, gdy przepustowość 
transportowa systemu odstawy urobku jest ograniczona. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli 
pewna liczba strug węgla (np. z różnych ścian) łączy się na jednym przenośniku taśmowym. Nało
żenie się szczytowych nadaw może spowodować przeładowanie bądź przeciążenie przenośników 
odstawy. Tego rodzaju ograniczenie często występowało w przeszłości w niemieckim przemyśle 
wydobywczym. Ogólnie rzecz biorąc, kombajn zawsze generuje w pewnym stopniu nierówne stru
mienie urobku na przeciwnych kierunkach urabiania, przy założeniu niezmiennego zabioru i nie
zmiennej prędkości posuwu. W przypadku ścian urabianych strugiem istnieje możliwość takiego 
doboru technologii, aby uzyskać stały strumień urobku. 
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4 ASPEKTY TECHNICZNE 

Techniczne aspekty obydwu technologii urabiania w systemie ścianowym skupiają się wokół kwe
stii możliwości ich zastosowania oraz głównych cech związanych z wykorzystaniem w górnictwie 
podziemnym, gdzie wybieranie prowadzone jest w systemie ścianowym. 

4.1 Techniczna możliwość stosowania 

Techniczna możliwość stosowania to. istotna kwestia przy doborze metody urabiania. W kate
gorii tej bierze się pod uwagę istotne aspekty geologiczne (łącznie z tektoniką i stratygrafią) oraz 
eksploatacyj e. 

4.1.1 Grubość pokładu 

Kombajny stosowane są zazwyczaj wtedy, gdy grubość pokładu wynosi pomiędzy 1,5 a 6,0 m. 
W przeszłości podjęto wiele nieudanych prób ekonomicznie opłacalnego wykorzystania kombaj
nów w pokładach o grubości mniejszej niż 1,5 m. Spowodowane to było głównie stosunkowo nis
ką mocą zainstalowaną na organach, trudnościami związanymi z eksploatacją w ograniczonej prze
strzeni oraz utrudnionym ładowaniem. W wielu przypadkach, wysokość urabiania kombajnu prze
kraczała grubość pokładu, ponieważ kombajn urabiał dodatkowo spąg i (lub) strop, zwiększając 
zawartość skały w urobku a tym samym koszty produkcji. W pokładach o zmiennej grubości kom
bajny mogąjednak łatwo dostosować wysokość urabiania. 

Strugi pracują w pokładach o grubości 0,6 m do 2,3 m. W niedalekiej przeszłości w Niemczech 
strugi stosowane były w pokładach do wysokości 3 m. Ogólnie rzecz biorąc, w pokładach poniżej 
l m działają strugi z płytą denną (mieczowe), a w pokładach grubszych niż l m- strugi ślizgowe. 
Dzięki temu, że są niższe, strugi mogą urabiać w pokładzie, czyli wydobywać węgiel bez koniecz
ności urabiania otaczającej skały . Fokłady o zmiennej grubości nie stanowią zazwyczaj dla stru
gów problemu, ponieważ w większości przypadków węgiel łatwo oddziela się od stropu i nie za
chodzi potrzeba skrawania całej wysokości pokładu . W sytuacji koniecznej wysokość głowicy 

struga może również być łatwo zmieniana. 

4.1 .2 Twardość węgla 

Kombajny mogą pracować w pokładach miękkiego i twardego węgla . W miarę wzrastania twar
dości węgla, właściwa energia wybierania (tj. energia potrzeba do wydobycia l m3 węgla) również 

się zwiększa. 

Strugi wykorzystywane były niegdyś częściej do wybierania miękkiego węgla. Głównym tego 
powodem była mniejsza moc zainstalowana oraz trudności związane z wykorzystaniem tej mocy. 
Sytuacja uległa znacznej poprawie w ciągu ostatniej dekady ze względu na następujące kwestie: 
- wdrożenie niezawodnych mikroprocesorów stanowiło przełom dla strugów. Dozowane przesu

wanie przenośnika ścianowego umożliwia obecnie na ustawienie głębokości urabiania z dużą 
precyzją, a zatem również na wyeliminowanie przypadków zablokowania głowicy struga, które 
wcześniej były częste. 

- ograniczono znacznie występowanie zerwań łańcucha poprzez wdrożenie skutecznych układów 
zapobiegających przeciążeniu . 

- moc dostępna w systemie strugowym ulegała stałemu zwiększaniu. Obecne systemy strugowe 
dysponują mocą zainstalowaną wynoszącą nawet 1,6 MW. 
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- silniki z przemiennikami częstotliwości pozwalają na prawie nieograniczoną regulację prędkoś
ci; w połączeniu z silnikami przenośników ścianowych tego samego rodzaju pozwalają one na 
optymalizację technologiczną ścian urabianych strugami. 

Dzięki wymienionym powyżej faktom nowoczesne systemy strugowe są w stanie urabiać pokła
dy węgla o tej samej twardości co kombajny. 

4.1.3 Nachylenie ściany 

Kombajny mogą pracować w ścianach o nachyleniu podłużnym i poprzecznym wynoszącym 
do 20°. Jedynie kombajny o specjalnej konstrukcji są w stanie pracować w ścianach o większym 
nachyleniu. Strugi mogą pracować w ścianach o nachyleniu podłużnym wynoszącym do 45° i na
chyleniu poprzecznym do 45° (po wzniesieniu) i 20° (upad). W przeszłości urabiano ściany o na
chyleniu podłużnym do 60°. 

4.1 .4 Urabianie w pokładach zaburzonych 

Kombajny są w stanie urabiać skałę zmniejszając prędkość posuwu, chociaż w takiej sytuacji 
pobór energii wzrasta w dużym stopniu oraz wytwarzana jest duża ilość drobnego pyłu skalnego. 

W przeszłości strugi z trudem pokonywały uskoki, ponieważ możliwości nastawiania głębokoś
ci urabiania oraz regulacji prędkości strugu były w konwencjonalnych systemach strugowych bar
dzo ograniczone. Nowoczesny system strugowy, wyposażony w możliwość dozowanego przesu
wania przenośnika ścianowego oraz w napędy z silnikami z przemiennikami częstotliwości (VFD) 
posiada znacznie większą moc zainstalowaną niż kiedyś, i jest w stanie ustawiać (redukować) pre
cyzyjnie do pożądanej wartości zarówno zabiór, jak i prędkość. Nowoczesne strugi mogą zatem 
pokonywać uskoki tak skutecznie, jak kombajny. Na przykład w kopalni Ibbenbi.iren w Niemczech, 
system strugowy urabiał skałę o wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe ok. 60 Mpa na pełnej 
wysokości i na długim odcinku, przechodząc przez uskok ze znacznym zrzutem. 

4.1.5 Pofałdowanie pokładu 

Kombajny mają znacznie dłuższe kadłuby niż głowice strugowe. Z tego powodu kombajny 
trudniej radzą sobie z pofałdowaniami pokładu. Głowice strugów są znacznie krótsze, a prowadni
ce i rynny przenośnika ścianowego mogą wyginać się w pionie do ±6°. Strugi radzą sobie zatem 
lepiej z pofałdowaniami ściany. 

4.1.6 Warunki stropowe 

Kombajny mogą łatwo operować, jeżeli strop jest dostatecznie wytrzymały, aby utrzymać się 
nad otwartym polem. W przypadku stropów skłonnych do opadania sekcje obudowy muszą być 
przesuwane natychmiast po przejeździe kombajnu w celu uniknięcia obwałów . Strugi lepiej radzą 
sobie z kontrolą stropu w przypadku stropów kruchych poprzez ograniczenie kroku postępujących 
sekcji i tym samym zmniejszenie powierzchni otwartego stropu. 

4.1.7 Warunki spągowe 

Zarówno ściany urabiane kombajnem, jak i strugiem działają lepiej w warunkach zwięzłego 
spągu. Jeżeli spąg jest słaby, więcej uwagi trzeba poświęcić kontroli wysokości podczas wybiera
nia. Jeżeli chodzi o obudowę ścianową, problemy związane z miękkim spągiem można rozwiązać 
stosując urządzenie do podnoszenia obydwu spągnic w ścianach urabianych kombajnem (poprzez 
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base lift) lub podnosząc jedną ze spągnic (tzw. elephant step) podczas postępu w ścianach urabia
nych strugiem. Obie technologie urabiania mogą więc z punktu widzenia warunków spągowych 
w ścianie być traktowane jako porównywalne. 

4.1.8 Wychód surowego węgla 

Podczas eksploatacji kombajny silnie kruszą i mielą węgiel oraz otaczającą skałę . Jest to nie
uchronną konsekwencją wykorzystania obracających s i ę organów kombajnów urabiających siłą 
rzeczy ze zmienną głębokością zabioru pojedynczego noża . W ten sposób węgiel ulega silnemu 
skruszeniu w porównaniu z węglem uzyskanym przy urabianiu strugiem. Strugi, ze względu na to, 
że urabiają ze stałą i stosunkowo dużą głębokością zabioru, uzyskują znacznie większy wychód 
grubszych sortymentów, co zmniejsza koszty późniejszej obróbki bądź pozwala na uzyskanie wyż
szej ceny za tonę. 

4.1 .9 Gabaryty chodników 

Kombajny i strugi w wysokowydajnych ścianach wymagają chodników o odpowiednich roz
miarach. Zazwyczaj minimalna szerokość chodnika wynosi 4-5 m, a minimalna wysokość 2m. 
Ściany urabiane strugiem wyposażone są zazwyczaj w napęd zwrotny zarówno dla przenośnika 
ścianowego, jak i dla struga, zlokalizowany w chodniku przyścianowym. Rozmiary chodnika zale
żą zatem od rozmiaru napędów. Opracowywana jest jednak eksploatacja struga wyłącznie z poje
dynczym, dużym napędem głównym. 

4.1. 1 O Automatyzacja 

W ostatnich latach w kombajnach stosowano technikę zwaną "memory cut" (urabianie "pamię
ciowe") celem dostosowania położenia ramion organów urabiających do geometrii ściany . Nawet 
najnowocześniejsze kombajny wymagająjednak ciągłej kontroli. Prędkość posuwu jest zatem ogra
niczona, zaś operatorzy muszą poruszać się wraz z kombajnem. Spodziewane jest, że kombajny 
będą wymagać bezpośredniej obsługi również w przyszłości , nawet jeśli technika poczyni dalsze 
postępy. 

Strugi już dziś są w stanie pracować w pełni automatyczne. W niektórych ścianach załodze nie 
wolno przebywać w ścianie podczas eksploatacj i, zatem strug pracuje w dłuższych okresach (cza
sami całymi godzinami) sterowany zdalnie z powierzchni bez ingerencji załogi w ścianie. Na świe
cie ściany urabiane strugiem działają automatycznie już od wielu lat. 

4.2 Możliwości techniczne 

Możliwości techniczne kombajnów i strugów pracujących w określonych warunkach w pokła
dach podziemnych zależą zasadniczo od następujących czynników: 
- twardość węgla, 

moc zainstalowana, 
- prędkość posuwu, 
- wysokość ściany, 

- głębokość urabiania (zabiór) . 
Wszystkie pięć parametrów rzutuje na wydajność struga lub kombajnu. Wydajność ta związana 

jest z ilością energii, jaka jest potrzebna, aby urobić i załadować jednostkę objętości lub masy, 
zwanej "energią właściwą" i wyrażaną w MJ/m3 . Energia właściwa kombajnów waha się 
generalnie od ok. 0,7 do prawie lO MJ/m3 , ale w wiekszości przypadków nie przekracza 5 MJ/m3 
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[1]. Systemy strugowe cechuje energia właściwa rozciągająca się od ok. l do prawie 10 MJ/m3, 
chociaż w większości ścian urabianych strugiem energia właściwa również nie przekracza 5 MJ/m3 

[l]. Przy miękkim węglu, energia właściwa w obydwu przypadkach mieści się w niższych 
wartościach zakresów opisanych powyżej. W ten sposób, w oparciu o wyżej podane liczby, można 
stwierdzić, że energia właściwa dla obydwu systemów urabiania jest porównywalna. Fakt ten 
wyjaśniają następujące czynniki: 

Proces urabiania węgla: strugi pracują z większym zabiorem i mniejszą prędkością urabiania, a 
zatem urabiają węgiel w sposób bardziej efektywny; uzyskując jak wczesniej wspomniano 
wyższy wychód grubych sortymentów. W przeciwieństwie do nich, Kombajny pracując z 
mniejszym zabiorem i większą liniową prędkością noży rozdrabniają znacznie bardziej węgiel 
(mielą go), czyniąc proces urabiania bardziej energochłonnym. 

- Efektywność transferu energii. Proporcja energii niezbędnej dla urabiania i ładowania urobku 
odniesiona do pobranej energii elektrycznej jest większa w przypadku kombajnów. Strugi 
muszą najpierw przekształcić ruch obrotowy w ruch posuwisto-zwrotny, a następnie zużyć 
część energii na pokonanie oporów ruchu łańcucha i głowicy struga. 

Wykres na rys . 2 pokazuje moc zainstalowaną nowoczesnych strugów i kombajnów pracujących 
w pokładach węgla o niskiej i średniej grubości odniesioną do wysokości ściany . 

-p Z::Prnst 
s=-- (4) 

hL 
gdzie: 

L: P 1nst - całkowita moc zainstalowana kombajnu lub struga [kW], 
hL -wysokość ściany [m]. 
Krzywe obliczane są zgodnie z wzorem (4) dla następujących maszyn: 
kombajny o mocy urabiania 600 kW, 1000 kW, 1200 kW, 1500 kW i 1800 kW, 

- systemy strugowe o mocy urabiania 800 kW i 1600 kW. 
Przyporządkowanie moc zainstalowanej do wysokości ściany pokazane na wykresie z rys. 2 
wykonane zostało na podstawie doświadczeń ruchowych autorów oraz konsultowanych 
specjalistów na zasadzie odpowiedzi na pytanie: jaka maksymalną moc kombajnu bądź struga 
węglowego może zostać efektywnie zużyta przy danej wysokości ściany? 
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Rys . 2. Maksymalna moc kombajnu i struga w odniesieniu do wysokości ściany . 

Fig. 2. Specific shearer or plow power rating vs . face height 

strug 800 kW ' 

strug 1600 kW 

kombajn 600 kW 

kombajn 1000 kW 

kombajn 1200 kW 

kombajn 1500 kW 

kombajn 1800 kW 

· / . _ ' - .. " .• 

3 

Wykres pokazuje wyraźnie, że w przedziale od 1,5 do 2,3 m urządzenia strugowe są w stanie 
"zagospodarowac" wyższe moce niż kombajny przy porównywalnych wysokościach ścian . 

Powyżej 2,3 m prym przejmują kombajny węglowe . 

4.3 Zagrożenia metanowe 

Kombajny pracują z mniejszą prędkością posuwu i większą głębokością zabioru, zatem strumień 
urobionego jest większy i bardziej skupiony w jednym miejscu niż w przypadku strugów. Ponadto, 
jak już określono wcześniej, kombajny silniej kruszą i mielą węgiel, wyzwalając tym samym 
więcej metanu na jednostkę wydobytego węgla. Większe stężenie miejscowe CH4 jest zatem 
bardziej prawdopodobne w ścianie urabianej kombajnem niż w ścianie urabianej strugiem. 
Niestety, autorom niniejszego tekstu nie są znane żadne publikacje, które zawierałyby 
bezpośrednie porównania, dlatego ilościowe ujęcie i porównanie emisj i CH4 w ścianach 
urabianych kombajnami i strugami może mieć jedynie charakter teoretyczny. 

4.4 Zagrożenia pyłowe 

Kombajny powodują powstawanie dużej ilo ści drobnego pyłu węglowego, skupionego w 
stosunkowo niewielkim obszarze. Węgiel jest kruszony i mielony przez obracający się organ , a 
pył węglowy jest wydmuchiwany w otaczającą atmosferę . Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
pyłu w obszarze wokół organów urabiających stosowane są złożone układy natryskowe. W 
większości przypadków dysze umieszczone są bezpośrednio na organach urabiających. Często w 
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zwalczaniu zapylenia pomagają również rury rozdzielcze z rozpylaczami wody umocowane na 
kombajnie. 

W porównaniu z kombajnem, strug wytwarza większe bryły węgla i mniejszą ilość pyłu 

przenoszonego w powietrzu. Wychód wyższego sortymentu zwiększa się, a ilość pyłu zmniejsza w 
miarę zwiększania głębokości strugania. Głowica struga podczas urabiania ściany zawsze pcha 
przed sobą masę skruszonego węgla. W ten sposób większość noży struga na głowicy skrawa pod 
zwalą węgla, co powoduje mniejsze rozprzestrzenianie się pyłu. W ścianach urabianych strugiem 
układy zraszania rozmieszczone są najczęściej pod stropnicami sekcji, a czasami dodatkowo na 
zastawkach przenośnika ścianowego. System sterowania strugiem uruchamia dysze na kilka 
sekund przed zbliżającą się głowicą struga i wyłącza je w pewnej odległości za strugiem. 

5 ASPEKTY EKONOMICZNE 

Przy doborze systemu urabiania aspekty ekonomiczne są równie ważne, jak kwestie techniczne i 
proceduralne opisane w poprzednich częściach tekstu. Wszelkie porównanie poszczególnych 
technik, technologii i procedur musi również brać pod uwagę aspekt finansowy. Porównanie 
urabiania w systemie ścianowym wykorzystującego kombajny i strugi może być wyczerpujące i 
pełne jedynie wtedy, gdy zbadane zostaną również koszty produkcji. 

5.1 Nakłady kapitałowe 

Urabianie w systemie ścianowym jest zdecydowanie bardziej wydajne, ale również bardziej 
kapitałochłonne niż w przypadku systemów filarowo-komorowych. Urządzenia ścianowe obejmują 
maszyny urabiające (kombajn bądź strug), przenośnik zgrzebłowy ścianowy oraz obudowę 
ścianową. 

5.1.1 Obudowa ścianowa 

Najdroższą część każdego kompleksu ścianowego stanowi obudowa ścianowa, która składa się z 
szeregu sekcji . Jedna sekcja to koszt rzędu dziesiątek tysięcy euro. Koszty obudów ścianowych są 
wprost proporcjonalne do długości ściany . Im dłuższa ściana, tym większą liczbę sekcji trzeba 
zastosować . 

Ogólnie rzecz biorąc, występują niewielkie różnice w konstrukcji sekcji dla struga i dla kombajnu. 
Najważniejsze spośród tych różnic są następujące: 

sekcje dla kombajnu mają połączone spągnice, a sekcje dla struga rozdzielone, 
- sekcje dla kombajnu wyposażone są w siłowniki (base lift) podnoszące spągnice podczas ich 

podciągania, niestosowane na sekcjach strugowych, 
- sekcje dla kombajnu mają ogólnie dłuższe stropnice, 

na stropnicach sekcji strugowych nie stosuje sie obecnie uchylnych klap podtrzymujących 
ocios węglowy, 

- systemy strugowe stosowane są często przy użyciu sterowników elektrahydraulicznych na co 
trzeciej sekcji (również przy pełnej automatyzacji). 

Ogólnie można powiedzieć, że sekcje dla ściany urabianej kombajnem są nieco kosztowniejsze, 
niż w przypadku urabiania strugiem, przy porównywalnych warunkach geologicznych. 
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5.1.2 Maszyna urabiająca 

Koszty ścianowej maszyny urabiającej, tj . systemu kombajnowego lub strugowego, są zasadniczo 
niższe niż koszty obudowy ścianowej. Cena kombajnu nie zależy właściwie od długości ściany. 
Nowoczesny kombajn stanowi bardzo złożoną maszynę. Poza dużą liczbą części stalowych, 
kombajn zawiera wiele skomplikowanych elementów mechanicznych, hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych. 

Koszty systemu strugowego zależą w pewnym stopniu od długości ściany. System strugowy 
składa się z głowicy struga, prowadnicy struga dołączonej (przyspawanej) do rynien przenośnika 
ścianowego, łańcucha struga o grubości 38 lub 42 mm o długości równej podwójnej długości 
ściany, a także dwóch napędów, składających się ze skrzyni struga, przekładni i silnika. Stosowane 
coraz częściej silniki z przemiennikarni częstotliwości pozwalające na bezstopniową zmianę 
prędkości struga są droższe niż dwubiegowe silniki asynchroniczne stosowane dotychczas. 

Podsumowując można generalnie zaryzykować stwierdzenie, iż koszty systemu kombajnowego 
i strugowego dla podobnych warunków ścianowych są porównywalne. 

5 .1.3 Przenośnik ścianowy 

Różnice pomiędzy przenośnikami ścianowymi dla kombajnu i dla struga są dosyć wyraźne. 
Kadłub napędowy dla systemu strugowego jest bardziej złożony, ze względu na to, że napędy 
struga są dołączone do kadłuba po stronie przeciwnej w stosunku do napędów przenośnika 
ścianowego. Rynny dla obydwu systemów są porównywalne, z wyjątkiem przyspawanej 
prowadnicy struga, ale zastawki przenośnikowe wykazują pewne różnice . Dodatkowe elementy 
przenośnika ścianowego dla kombajnu stanowią elementy systemu posuwu, czyli drabinki posuwu 
kombajnu. Dodatkowe części dla struga stanowią siłowniki do sterowania strugiem w poziomie. 
Cylindry te zazwyczaj umieszczane są przy każdej rynnie lub co drugiej rynnie w ścianie. Koszty 
przenośnika ścianowego dla ściany urabianej kombajnem są podobne, jak w przypadku 
zastosowania struga. 

5.1.4 Dodatkowe urządzenia .5cianowe 

Urządzenia ścianowe obejmują pewną liczbę elementów pomocniczych, jak transformatory, 
przełączniki, urządzenia sterujące i komunikacyjne, pompy, itp . Większość urządzeńjest taka sama 
dla kombajnów i dla strugów. Różnice występują tylko w odniesieniu do maszyny urabiającej. 
System strugowy wymaga dodatkowego przełącznika do zasilania napędów, zaś kombajn posiada 
własny wyłącznik na urządzeniu. Aby uzyskać pełną automatyzację, wymagany pakiet elektryczny 
jest zazwyczaj droższy w przypadku systemu strugowego. 

5 .1.5 Całkowite koszty urządzeń ścianowych 

Całkowite nakłady kapitałowe dla ścian pracujących w podobnych warunkach są zasadniczo 
porównywalne dla ścian, w których zastosowano strugi bądź kombajny. 

5.2 Trwałość urządzeń 

Nowoczesne kombajny są bardzo skomplikowanymi urządzeniami . Kombajn składa się z korpusu i 
najczęściej z dwóch ramion z organami urabiającymi. Na kombajnie umieszczonajest pewna 
liczba silników, przekładni, pomp, a także urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i sterujących. 
Ten złożona system poddawany jest podczas eksploatacji ciągłemu działaniu szkodliwych 
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czynników, takichjak drgania, obciążenia mechaniczne, zmiany temperatury, wilgoć, agresywna 
woda, pył, itp. Ogólnie rzecz b iorąc, trwałość kombajnu pracującego w górnictwie obliczona jest 
na 10 do 20 milionów ton, przy czym często dokonywany jest remont pomiędzy polami 
wybierania. Ogólna trwałość systemu zależy od przenośnika ścianowego, na którym umieszczony 
jest kombajn, i może wynosić również od 10 do 20 milionów ton. 
W przypadku struga sytuacjajest inna. Głowica struga składa się "tylko" z części stalowych 
porusza się wzdłuż ściany urab iając i ładując węgiel. Nie ma tu elementów obrotowych, jak silniki, 
przekładnie czy pompy, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu. Pomimo tego, że strug porusza się 
znacznie szybciej od kombajnu i podlega z tego względu działaniu dużych sił, dzięki swojej 
wytrzymałej konstrukcji jest on znacznie mniej wrażliwy na uszkodzenia niż kombajn. Główne 
części struga, które podlegają zużyciu, to noże, ślizgające się części korpusu struga, łańcuch i 
gwiazdy napędowe . Części te należy okresowo wymieniać na nowe. Trwałość systemu strugowego 
może wynosić do 35 milionów ton, co obejmuje konieczne remonty, w zależności od warunków 
pracy. Ogólna trwałość systemu zależy jednak również w tym przypadku od przenośnika 
ścianowego, na którym porusza się kombajn, która może wynosić od 10 do 20 milionów ton. 

5.3 Koszty eksploatacji 

Wszystkie wydatki związane z działalnością wydobywczą to tzw. koszty eksploatacji. W tej 
kategorii mieszczą się koszty wynagrodzeń, materiałów (również eksploatacyjnych), części 
zamiennych, energii, amortyzacji, wyczerpywania, ubezpieczeń oraz czynszów. 

W przeszłości w Niemczech, gdzie pracowało wiele strugów i kombajnów, przeprowadzono 
obszerne badanie kosztów eksploatacji . W okresie czterech lat przebadano 75 ścian, z czego 18 
ścian urabianych kombajnami i 57 ścian urabianych strugami . Analiza dotyczyła wszystkich ścian, 
ale dodatkowo zbadano również te najbardziej wydajne spośród nich. W obydwu przypadkach 
koszty eksploatacji w przypadku zastosowania strugów były mniejsze, niż w przypadku 
kombajnów. Dla wszystkich 75 ścian różnica wynosiła 8,6%. W przypadku najlepszych ścian, 
koszty eksploatacji w przypadku zastosowania strugów były prawie 20% niższe. 

5.4 Koszty produkcji węgla 

Ostateczny koszt ponoszony przez kopalnię w celu wyprodukowania jednostki nadającego się na 
sprzedaż węgla stanowią zasadniczy czynnik, jak również jeden z najważniejszych wskaźników 
branych pod uwagę przez kopalnię lub spółkę węglową w opisywaniu wyników. Całkowity koszt 
produkcji tony węgla musi brać pod uwagę wszystkie wyżej opisane parametry, który do pewnego 
stopnia są ze sobą połączone. Im wyższe możli waści techniczne i stopnie proceduralne, tym niższe 
koszty produkcji . Z drugiej strony, im niższe nakłady kapitałowe i koszty eksploatacji, tym tańsza 
jest tona węgla. 

Rzeczywiste koszty produkcji dla ściany urabianej strugiem lub kombajnem, które pracują w 
porównywalnych warunkach, są trudne do stwierdzenia. Niemniej biorąc pod uwagę omawiane w 
powyższym tekście czynniki wskazujące na to iż, jeżeli nakłady kapitałowe są porównywalne, zaś 
koszty eksploatacji niższe, produkcja w ścianie urabianej strugiem musi być bardziej korzystna. 

PODSUMOW ANIE I WNIOSKI 

Podziemną eksploatację węgla w przedziale od 1,5 i 2,3 m można prowadzić z wykorzystaniem 
kombajnów lub strugów. W przedstawionym opracowaniu autorzy porównali obydwie metody 
urabiania ścianowego, przyglądając się bliżej istotnym aspektom. Aby porównać wydajność ścian 
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urabianych strugami i kombajnami w pokładach węgla, przeprowadzono wyczerpującą analizę 
aspektów technicznych, proceduralnych i finansowych. Z analizy tej dają się wysublimować 
następujące wnioski: 
A. Kombajny węglowe cechuje lepsza transmisja energii, ale mają one niższą efektywność 

samego procesu urabiania w porównaniu do strugów, zatem energia potrzebna do wydobycia 
jednostki węgla w podobnych warunkach ścianowych jest dla obydwu typów porównywalna. 

B. W zakresie do 2,3 m nowoczesne systemy strugowe są w stanie efektywnie zużytkować 
wyższą moc zainstalowaną dla urabiania i ładowania węgla przy porównywalnejwysokości 
ściany niż kombajny węglowe. 

C. W ścianach o dużej wydajności, stopień wykorzystania czasowego (TUD) dla obydwu metod 
eksploatacji osiąga ten sam poziom. TUD w normalnych okolicznościach wynosi od 40 do 
70%, a nawet 90% w najlepszych ścianach. 

D. Strugi cechuje wyższy stopień wykorzystania proceduralnego (PUD) niż kombajny. W 
najlepszych ścianach urabianych strugowo PUD osiąga 95%, zaś najbardziej wydajne ściany 
urabiane kombajnem osiągają 75%. 

E. Koszty produkcji zależą od wydajności ściany, a także od nakładów kapitałowych i kosztów 
eksploatacji. Ogólnie rzecz biorąc, przy wysokości ściany wynoszącej od 1,5 m do 2,3 m, 
ściany wyposażone w nowoczesne kombajny i strugi wykazują podobny poziom nakładów 
kapitałowych, ale koszty eksploatacji w przypadku strugów są niższe. W ten sposób koszty 
produkcji w ścianach urabianych strugami są niższe, niż w przypadku zastosowania 
kombajnów. 

Podsumowując: jeśli weźmiemy pod uwagę systemy strugowe i kombajnowe pracujące w 
podobnych warunkach górniczo/geologicznych można wyciągnąć następujący wniosek: 
- dla ścian o wysokości poniżej 1,8 m, lepszym wyborem są systemy strugowe, 
- dla ścian o wysokości pomiędzy 1,8 m i 2,3 m strugi powinny być uważane za korzystniejsze 

niż kombajny, 
w ścianach powyżej 2,3 m, kombajny stanowią odpowiednie rozwiązanie techniczne dla 
kompleksów ścianowych. 

LITERATURA 

[l) Myszkawski M. & Paschedag U. 2008. Longwall Extraction ofMedium Thickness Coal Seams. 
www.bucyrus.com/resources_pdf.htm 

Longwall Mining in Seams o f Medium Thickness -
Comparison between Shearer and Plow 

Longwall mining allows the most effective underground coal extraction method today. A large part 
of global coal reserves is located in seams between 1.5 m and 2.3 m thick; these are often high
quality reserves. The question is whether the use of a shearer or of a plow longwall system is 
economically better. Only a comprehensive comparison of both longwall mining methods, looking 
at the latest system technology available results in an in-depth analysis of all relevant geological, 
technical, procedural and economical aspects and allows operators to find the best solution to mine 
their individual deposit 
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ABSTRACT: The analysis thermobaric conditions for hydrate creating are reduced at effect natura! 
and man-caused factors. Necessity of the account of a possibility of formation of hydrates and their 
effect on outburs t hazard o f carbons and adjacent straturn are justified. 

KEYWORDS: Hydrates, natura! and man-caused factors, components of pressure, rockmass, ther
mobaric condition 

The analysis thermobaric condition for hydrate creating is reduced at effect natura! and man-caused 
factors. Necessity of the account of a possibility of forrnation of hydrates and their effect on out
burst hazard of carbons and adjacent straturn are justified. 

The problem o f hydrate creating in carboniferous depositions in the last research in coal, o i! and 
gas industry is rather actual. It is related to variety of features , both most-process hydrate creating, 
and properties o f hydrates of natura! gases. 

Hydrates are ice similar substances in which the water erystal lattice is dilated and switches on 
molecules of gases and easily boiling fluids. The thermo baric requirements of formation of hydra
tes of natura! gases depend on composition of gases and vary from l to 200 aerospheres and tem
peratures from -30°C to +40°C. 

One of properties of hydrates is that l sm3 of hydrate contains 175 sm3 of gas. Besides, for hy
drate saturated rocks the low gas tightness is typical. 

One more feature of hydrates is the magnification of volume of hydrate at 26-32% in compari
san with interstitial water of which they are formed. 

In the course of formation of hydrates in organie saturated rocks there is a degassing of these 
rocks and losses of light oil fractions by them. 

For hydrates Bridgeman effect is typical - their blasting similar fracture at a shearing or differ
ent!y directional alternating-sign dynamie loads. 

The analysis of allocation of values of temperatures and pressures on a section of coal deposits 
shows, that there i s variety o f basins where the natura! band o f hydra te creating can reach depths o f 
1800-2000 m, and sometimes less . First of all it is possible to carry to them the Vorkuta basin 
(Russia) where in depositions containing coals are observed pore pressures of water and gas close 
to hydrostatic, and temperature schedules, structure of a firedamp and salinity of water are that [l], 
[2], [3 ], that hydra te creating can be possible in the range o f depths o f 250-1200 m. The close pa
rameters of a band of hydrate creating are possible to expect around ore mines "Barentsburg" (an 
i s! and Spitsbergen) and "T he Bay U golnaya" (sea co a& t o f Bering Sea) where there are the thermo
baric requirements similar to the Vorkuta region [4], [5], [6] . For coals the band interval ofhydrate 
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creating will be less as, show laboratary examinations, pressure balance of transferring gas-hydrate 
in coals on 2-5% above, than in sandstones, that is related to sorption properties of coals. 

In Donbass in not disturbed massif the thermobaric requirements for hydra te creating take place 
only for hydrogen sulphide, for hydrocarbon gases, for carbonie they miss. However at mining of 
coal deposits value of temperatures and pressures round developments essentially differ from ob
served in vivo. And is an essentially increase with the depth mining. As a ruJe, at the expense of 
venting of developments, an air diffusion in goaf, inflow of aqueous masses from a surface in deep
er horizons, water injection in coal seams at carrying out of anti-exhaust actions, desorption of me
thane, adiabatic expansion, etc. - can occur a temperature decrease in space round developments to 
10-l5°C in comparison to values in situation [7]. On these values of temperatures the change of 
a temperature schedule related to beat production at the expense of operation of cars and mecha
nisms in a development overlaps. The peak values of temperatures are fixed, as a ruJe, in oxidation 
zon e of co ais o f 0,5 m from development working face where pinch o f temperatures i s related to the 
physicochemical processes [8] . Besides, transient pinches of values of temperatures are fixed at 
passage of bands of maximums of reference pressure. It is related to the peak power inputs at drill
ing o f these bands and the peak differences from natura! temperature sched ul es. 

As a ruJe, temperature schedule restoration in space round developments does not exceed 4-8 
hours, and process of stabilization of a temperature schedule is related first of all to intensity of 
conducting of rock-winning operations. 

Rock pressure manifestations in the intervals of soils of a massif adjoining to developments, ha
ve the differentiated character. As in space round developments, and to the dip coal seams alterna
tion o f intervals disturbed ( desintegration band s) and not disturbed soi l s and co al s [9], [l O] tak es 
place. Bandsof maximums of reference pressure where values of pressures can exceed hydrostatic 
in 2-4 times fall into with above listed [11], [12]. 

In coal seams blanket extent of bands where diversions of values of pressures from the hydro
static are fixed does not exceed 20% from depth of mining [12], and the peak strains of coals take 
place apart l ,5-4,0 m from worki n g face o f long walls. Changes o f lapse rates o f pressures are reg
istered in coal seams on removal to 100m from developments. Structural changes of coals are fixed 
in the range of0-20,0 m [13] . 

In soils containing coal seams the bearing pressure zone has the smaller sizes and depends on 
their physical-mechanical properties. 

Presence in intervals of structural changes of coals of bands of desintegration of soils in which 
limits gas is in a free state, result to formation here heat-insulating screens because gas saturated 
bands are characterized lowered heat-conducting comparison with bands where gas in a free state 
misses. 

Similar situations took place in particular at thermometrical examinations on gas deposits of 
Tyumen [14] . 

Other important feature of gas saturated bands is that in the course of its separation in fissured 
bands, there is the adiabatic gas amplification, resulting to depressing o f temperatures in these bands. 

Thus, in view of difference of the thermobaric requirements from norma!, beginning, from stra
tification depths of coal seams more than 200 m in bands of maximums of reference pressure i t is 
possible to expect transferring o f the free gas in a hydration phase. As an example data on the Cen
tral region of Donhass (Fig. l) are brought. 

Process of hydrate creating bas avalanche character. It is related by that, that in hydrate transfers 
not only the free gas, but also sorbed, and also the gas entering into chemical composition of coals. 
The situation is observed in the oil deposits which are in bands of hydra te creating [15]. 

Besides at the processof hydrate creating the hydrate volume on 26-32% exceeds water volume 
of which it is shaped that conducts to pinch of formation pressures and accelerates process of hy
drate creating. 
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Anyway in Arctic regions at unprepared triais of seams during several hours in annułus space 
were shaped hydration corks by power to 5- 10 m, interfering to a gas production and often resultin
ing strains and a bearing strain on these sites of pipes o f casings. 
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Figure l . Cornparison o f changes o f values o f ternperatures to depth with equilibriurn curve 
of hydrate creating (Central Donbass): l. The equilibrium curve o f hydrate creating o f CH4 

in sandstones. 2. The equilibrium curve ofhydrate creating of CH4 in coals. 3. The equilibrium 
curve o f hydrate creating tak.ing in to account the peak pressures in a band o f a maxirnum o f reference 
pressure. 4. Allocation o f ternperatures with depth in not disturbed rnassif. 5. The under load values 
o f ternperatures registered in the course of conducting o f winning operations. 6. The equilibriurn curve 
o f hydrate creating o f C3H8 in sandstones. 7. The equilibriurn curve o f hydrat e creating o f H2S in sandstones 

Fracture of hydrate saturated soils depends on the thermobaric requirements in which there are 
soils . In case o f pressure release and pinch of temperatures there is a gradual fracture o f hydrates to 
separation of the free gas and water. Thus there is an unmixing of soils or along the bedding, or 
along fissures and the destruction of hydrates accompanied by specific crackling. 

At fracture of hydrates in a band of hydrate creating Bridgeman effect - their explosion similar 
fracture is often observed. It is related by that at a shearing, or differently directional alternating
sign dynarnic loads, in the conditions o f achievement o f critical pressure o f phase change ice - wa
ter begins liberation of gas from hydrate in the free phase. This process by something reminds fum
ing process at boi! of a fluid and within several minutes traps all volume of hydrate. Great volumes 
o f precipitating out gas are dumped in the attenuated bands. 
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Thus, it is possible to draw a deduction on probabie connection of exhausts with explosion by 
similar fracture of hydrates in view of affinity of physics of these processes - dynamics and energy 
parameters. 

As confirmation of this guess can serve that on seams of abrupt slope of vacuities of exhausts 
settle down at once in the core to parallel working face apart on 3-4 m from it immediately behind 
a band o f maximums of reference pressure [3]. 

In favour of this hypothesis following known features of passing of exhausts [1], [3], [7] are 
used: 
- Outburst hazard of coal seams increases with gas pressure magnification; 

Confinedness of exhausts to bandsof sharp reduction of initial speed of gas-making is observed; 
- Fixing of the under values of temperatures on outburst dangerous sites in comparison with not 

exhaust dangerous; 
Excess of quantity of the gas which is precipitating out at exhaust at 20-30 time of natura! gas 
content; 

- The facts of transformation by outburst dangerous seams of a frequency spectrum of an explo
sive impulse in high-frequency field that is not characteristic for gas saturation soils are scored, 
but observed in the hydrates having high values of rates of propagation of elastic vibrations and 
low absorption coefficients of high-frequency making oscillations. 
Besides, at destruction o f hydrates in soi! s take place spec i fi c crackling and puffing o f soi! s. 
In view of magnification of hydrates of natura! gases in volume in comparison with water of 

which they are formed, on sites of their formation the rock heaving as it takes place in Arctic re
gions at seasonal freezing of me l ts can be observed. 

Apparently, i t can be related with "bulging" o f working face [ 16] before exhaust. 
Besides, at fracture of hydrates probably deterioration of mechanical performances of soils as i t, 

for example, took place on a continental incline of the Atlantic coast of America where destruction 
o f hydrates has Ied to large sliding o f s limes and clays [ 17]. 

Hence, at conducting preparatary and winning operations it is necessary to consider possibility 
of formation of hydrates from natura! gases, both in coals, and in adjacent strata. Therefore at water 
injection in seams in process against outburst actions its temperature should be above temperature 
of hydrate creating. More optima! would be use for these purposes of water solutions NaCI and 
CaC12 with concentrations not below 3%. 

It is necessary to score, that the effect of intensive gassing in the course of destruction of hy
drates can be used for making o f new views o f racket or aviation fuel. 

In our opinion mentioned questions in this article yield the warrants for serious further examina
tions of sudden outbursts of coal and gas on coal mines·. 

REFERENCES 

[l) Aj runi A. T.: Prognostication and Prevention of the Gas-Dynamic Phenomena is in Coal Mines. M.: Na
uka, 1987,310 p. 

[2) Pejnpolskiy P.A.: Change of Temperature in a Stressed Rockmass. Bullelin "Ukrainian Coal", 1987, 
N2 12, pp. 34-35. 

[3) Arshava V.G., Osypov S.N., Kucheba P.K., Kessarijskiy Yu.V.: Resilient Properties of Rockmass and 
Safety ofUnderground Workings. K.: Techniques, 1979, 159 p. 

[4) Khudiakov V.N.: Influence ofGeocryology and Hydrogeological Features ofthe Deposit on Gases Dis
tributing. Bulletin "Coal", 1985, NQ 6, pp. 49-51. 

[5] Majevskiy V.S., Rejpolskiy P.A., Kachko V.Yu.: Features of Temperature Measuring on Anomaty Zo
nes. Bulletin "Ukrainian Coal", 1989, N2 12, pp. 32-33. 

[6] Liestol: O. Permafrost Conditions in Spitsbergen. Frost i Jord, 1980, N2 21, June, pp. 23-28. 

58R 



[7] Dryndin V.A., Makogon Yu.F., Maskalenko E.M.: Prognostication of Anomały Areas in Coal Mines. 
M: MMI, 1982, 72 p. 

[8] Vandyshev A. M., Kuramshyn R. M.: Influence of Temperature Stresses on Stability of Making Techno
logy ofUnderground Mining. Sverdlovsk 1988, pp. 47-51. 

[9] Shemiakin Ye.I.: New Tasks ofMining Mechanics. Future ofMining. M.: Nauka, 1989, pp. 34-35. 
[lO] Adams G.R., Jaeger A.I.: Petroscopic Observations of Rock Fracturing a Head of Stope Faces in Deep 

Level Gold Mines. SAIMN, Joumal of South African lnstitute ofMining and Metallurgy, 1980, Vol. 80, .N2 
6, pp. 204-209. 

[11] Erer K. Q., Heidareh-Zadeh A.: A Review of In Situ Stress Measurements Techniques with Reference to 
Coal Measures Rocks. Mining Science and Technology, 1985, .N2 3, pp. 191-206. 

[12] Ln Paul H.: Ground Contra! Study of Mechanized Longwall Coal Operations in West Virginia. Rept. 
Invest. Bureau of Mines, US Dep., Intez, 1985, .N2 89, pp. 29-34. 

[13] Prediction of Shears Zones Associated with Outbursts in Coal Mines. 20th Conf. of Safety Mines, Res. 
Inst. Sheffield, 3-7 Oct 1987, Pap Bł., Lama R.D.S ., 17 p. 

[14] Levchenko A.P.: Geothermal Features ofVaregansk Deposi t ofthe Tyumensk Region. Yakutsk: Nauka, 
1982, pp. 122-126. 

[15] Khant D.M.: Geology and Geological Chemistry. M.: Mir, 1982,704 p. 
[ 16] Ettinger I. L.: Sudden Extras of Coal and Gas and Structure o f Coal. M.: Nedra, l 969, 160 p. 
[17] Carpenter C.B.: Coincident Sediment Slump Clathrate Complexes on the U.S. Atlantic Continental Slo

pe. Geo Mar Lett, 1981, Vol. l, .N2 l, pp. 29-32. 

589 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

W orking out and Research o f the Pliable Anchor 
with the Elastic Lock 

Iryna A. Kovalevska, Gennadiy A. Simanovich 
National Mining University, Dnipropetrovs'k, Ukraine 

Oleksandr V. Vivcharenko, Victor G. Chervatyuk 
SC "Pavlogradvugilla ", Pavlograd, Ukraine 

ABSTRACT: The equations by calculation of its intense condition and the analysis of lawsof dis
tribution a caroponent of pressure are resulted a design of a pliable anchor with the elastic lock, at 
preshering an anchor. 

KEYWORDS: Geomechanical, calculation, components ofpressure, pliable anchor, elastic lock, hole 

On the basis of the analysis of modern designs of anchors and research of their wark on hardening 
aroundboard of racking massif as independent roof or in a combination with other type' s raof the 
basie requirements to a choice of a rational design of an anchor which are reduced to the following 
are formulated. 

First, the anchor should possess high durability of fastening in hole, including at i ts installation 
in weak breeds. Thus i t is important not to suppose destruction of racking walls of hole on contact 
to an anchor at its fastening that is most effectively realised by application easily deformed thrust 
the plugs repeating the form of a surface of racking walls of hole and creating rather uniform pres
sure upon their surface. 

Secondly, the anchor should possess a demanded pliability as it is well-known, that pliable roof 
perceives smaller loading from a deformed racking massif, than rigid raof. Besides, it is necessary 
to develop such design of an anchor which works in a mode of constant resistance that allows not to 
reduce size of i ts reaction at a demanded pliability of an anchor and effectively to apply in a combi
nation with pliable raofs. 

Thirdly, the anchor design should provide type and size elements a number on valye of demand
ed bearing ability in concrete conditions of its installation and operative transition without any es
sential constructive changes fram one standard size to another. 

In the fourth, the anchor design should provide possibility of its repeated use that allows to lo
wer expenses for fastening o f underground mini n g. 

On the basis of the formulated requirements the new design of an anchor with elastic thrust the 
plug, resulted on Figure l which consists of a bearing core l with a carving and nuts 2 and 6 on both 
ends, a basie plate 3, a persistent ring 4 with a washer 5, the elastic plug 7 with the lock rings 8 di
vided into segments 9, eraeks lO is developed. 

Thrust an anchor establish as follows. Before anchor installation in hole make installation of its 
lock: on a core l on contact to a persistent ring 4 place a washer 5, further establish the elastic plug 7 
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and screw a nut 6 before contact to the top end face of the elastic plug. The anchor collected thus 
enter in hole for design length and screw in a core l in a nut 6, thus lock rings 8 contact to racking 
walls of hole, preventing a procoHar of the elastic plug 7 with a nut 6 concerning walls of hole 
thanks to what carry out compression of the plug and it thrust in hole. At anchor input in hole air 
leaves it bottom hole parts through eraeks 10. After fastening in hole the anchor lock on the external 
end of a core establish a basie plate 3 and screwing up of a tension nut 2 make a tension of an an
chor to settlement size. 

Thrust the anchor works as follows. At entrancing a core l in a nut 6 elastic plug 7 is compres
sed in a longitudinal direction and extends in cross-section, nestling the external surface to racking 
walls of hole, on contact with which the radia! pressure causing o, fastening in hole of the lock of 
an anchor opera te o,. Installation o f a basie p la te at a mouth hole and preliminary thrust an anchor 
pravides joint deformation o f the strengthened layers o f breed that raises stability o f development. 
Proceeding from features of working conditions of an anchor with the elastic lock after its installa
tion the settlement scheme of a ~roblem considering influence (by a superposition principle) only 
axial efforts from N 1 = n(b 2 -a 2 ) o a the deformed rocking file, equal in a limit of bearing ability o f 
an anchor is made. 

On the elastic plug (Fig. 2) at the top end face (Z= 0) axial pressure which 0
0 

cause cross-sec
tion expansion of the elastic plug deformed in constrained conditions, and occurrence at the expen
se o f i t radia! pressure and o, tangents of pressure are enclosed 'r,z. The bottom end face o f the elas
tic plug (Z= h) is free from axial efforts. 

Figure l. A design o f a pliable anchor with thrust the elastic plug 

9 

The problem dares within the limits of the linear theory of elasticity with use of the basie equa
tions o f axial symmetry [l] . 
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(l) 

where: a,, a 8 , az and 't,z - accordingly normai radia!, tangential, axial and a tangent components 
of pressure; U, and U z - radia! and axial components of displacement; v- coefficient of Poisson; 
G - the shift module. 

U, O· O· 
a l U, -, , ar, G 

O· o· O· 
1 a 

a z - --r a z 
a 

, , , 
r ar 

a z V 1 a l-2v (2) 
O· o U z - 1-v-;:- ar, 2(1-v)G' 
, U z 

vG a c a) V a 
O· o - -----. 

-1-var' 't,z 1-v ar r ar , 
, 

'trz 

Having assumed, that radia! moving is any function in U, = U,(r, z) Expression (2) is lowered 
last line and received: 

-r =G( au z + au,(r,z))· 
rZ ar az ' 

aaz = -G_!__E_r[_E_ U + au,(r,Z)J· 
az r ar ar z az , 

(3) 

auz = l-2v az __ v _ _!__E_[ru (r z)l 
az 2(1 - v) G 1-v r ar ' ' 

Having copied system (l) in a matrix kind and resolving it on az rather variable U,, U z, 't,z and 
a z, we will receive an initial form in a kind and Expression for looks like a, : 

a, = - v- az + 2G (_E_+~)u,(r,Z) 
1-v 1-v ar r 

(4) 
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Transformation the second and third Equations of system (2) and excluding: 

CYz = 2(1-v) oUz +~G..!_i_[rU,(r,z)) 
l - 2v az l - 2v r or 

we receive the Equation: 

2 l-2v 
where: co = -(--) . 

21-v 

l l oUz(r,Z) 
2(1-v) r az 

(5) 

(6) 

As the material of the elastic plug has the deformation module on 2 ... 3 order below the module 
of deformation of racking walls of hole with sufficient degree of validity it is possible to consider 
the last absolutely rigid in comparison with the elastic plug. Then it is quite logical to put and 
U,(r, z)= O the Equation (6) will be transformed to a kind: 

A-A 

Figure 2. The settlement scheme 
thrust the elastic plug 
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The decision of the equation (7) is executed with use of a method of division of variabies [2], 
having presented it as: 

Uz =R(r )z(z) 

Then expression (7) wi11 be copied so: 

z" co2 1 a dR 
-+---r - =0 
Z R r ar dr 

According to a method [2] it is had on Z the linear homogeneous differential equation: 

which decision wiii be: 

where: et and e 2 - coefficients; Ą = ( XV ) ; E- the deformation module. 
l+v 1-2v 

The equation on R Iooks like: 

l d dR ł.? 
- - r - + - R=O 
r dr dr co2 

and its decision registers as fo11ows [3]: 

where: e 3 and e 4 - coefficients; J 0 and K 0 - Bessel functions . 

The common decision o f the equation (7) i s definitive will be expressed so: 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

(12) 

(13) 

eoefficients et , e 2 , e
3 

and e 4 we wi11 define from the boundary conditions formulated accord

ing to the settlement scheme (see Fig. 2): 

under Z= O a,= a 0;l 
under Z= h O' z= O; (14) 

underZ =a 't,z =O. 
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In spite of the fact that we have three boundary conditions for definition of four factors, they quite 
satisfy us, as during transformalians one of factors is automatically reduced. As a result we come to 
three expressions defining components o f pressure in the elastic plug: 

0 z == 0 0 chA.Z - - - shA.Z ( 
chA.h ) 
s h A. h 

V 
0 ==-- 0z 

r 1-v 

(15) 

(16) 

(17) 

On Figure 3 schedules of functions of distribution axial norma! are resulted 0z/00 and a tangent 
a component -rd00 of pressure on coordinate Z at length of the plug h == 0,3 m. Of the component 
0z change from the maximum value at 0z == 0 0 the loaded end face of the plug (Z== O) and to zero 
value at (0z ==O) a free end face of the plug (Z== h). The tangentsof pressure operating -r,z on a sur
face of contact of the plug with racking wallsof hole, also have a maximum at the loaded end face 
and asymptotic decrease with increase in axial coordinate Z. 

-· 
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Figure 3. Distribulion axial: a) normai crz/cr0 

and b) tangent T.,zla0 component o f pressure 
on length h the elastic plug. l - En == 103 MPa; 

2 - En== 10
4 

MPa; 3 - En== 5 ·104 MPa 
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Character o f distribution a component crz and 't,z essentially depends on a parity o f deformation 
characteristics of a material of the plug and containing hole breeds, and also from geometrical pa
rameters of the plug and hole (see Fig. 3) . Influence of the specified parameters considers the fac
tor A. which values are defined on the basisof a method [4] by consideration of joint deformation 
of contact of the plug with racking walls of hole in the decision. On Figure 3 i t is visible, that with 
increase in the module of deformation En of racking walls of hole and (as have shown calculations) 
with reduction of the module of shift of a material of the plug, character of distribution of tangents 
o f pressure aspires 't,z to more uniform, with simultaneous reduction o f maxima 't,z. 

To a Jesser degree the component crz and T,z a thickness o f a wal! o f the elastic plug and d i a me
ter of hole though the generał tendency to more uniform distribution components 't,z with increase 
in a thickness o f the plug and hole takes place diameter influences character o f distribution. 

Thus, at designing of thrust plugs it is desirable to apply easily deformed material with as it is 
possible the smalJer module of shift, and also to carry out plugs thick-walled how much it the sizes 
of hole and a bearing core allow. 

The received equations for definition a component of the pressure arising in the elastic plug at 
the appendix of axial efforts a0 , will form a basis at creation of a design procedure of the basie geo
metrical and power parameters of a considered design of a pliable anchor. 
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ABSTRACT: Researches of mining methods applicable for "Barska Reka" ore body included num
ber of methods. Induced block caving was interesting due to its favorable economics, and cut and 
fili due to need to preserve ground surface, since there are many structural objects at the surface 
above the ore body. Several variants of induced block caving were researched on madeis made in 
Laboratary for mining methods at Technical Faculty in Bor. These variants were original construc
tions of induced block caving and one of them is presented in this paper, along with i ts parameters, 
properties and results o f model testing. 

KEYWORDS: Underground mining, mining methods, induced block caving, method parameters 
and indices 

l. INTRODUCTION 

Comprehensive researches in recent years were focused on constructions of mining methods suit
able for low-graded ore deposits. Special attention was paid to improvement of existing and design 
o f new variants. 

This paper shows new design of mining method, named "Semi-level induced caving with sin
gle-sided lateral ore loading". This method belongs to the group of induced block caving methods, 
and i t is applicable for bulk mining. This paper shows possibilities for application o f this method in 
Bor ore deposit Results of the researches were following : determination of mining method para
meters, determination o f phases insi de the technology o f production process and gaining o f reliable 
data that can be used in a fina! mine design. 

Modern mining faces many problems, since existing ore deposits are more and more low-gra
ded and deep. Such conditions require application of high-productive mining methods. Increased 
outputs !ower the costs and improve mine economy. In the group of high-productive mining me
thods, sublevel caving methods are very important 

Sublevel caving methods provide high outputs due to possibility of fuli mechanization in each 
specific segment of production process. Main disadvantage of sublevel caving i s incomplete ore 
drawing, related with ore dilution. Increase of ore recovery in drawing causes increase of ore dilu
tion, which means increase of costs in transport, hoisting and minera! processing. This means that 
ore dilution may increase only to a specific limit, when total costs exceed the value of ore. 
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2. RESEARCHES OF INDUCED BLOCK CA VING METHODS 

This pa per presents a new variant from a gro up o f block methods. Considering the specifics o f this 
method and a layout of adjacent blocks in its construction, the method was named "Semi-level in
duced caving with single- sided lateral ore loading" [l]. 

Entire research has been realized in three phases: 
Phase l included laboratary model tests in order to determine optima! parameters o f the blocks, 
based on ore recovery and ore dilution data, along with ore drawing parameters. 
Phase 2 was based on geo-mechanic tests and analyses, using software based on finite element 
method, in order to determine s ta bili ty o f blocks and drifts insi de them. This phase was especial
ly important considering the fact that "Barska Reka" ore body is situated in significant depth. 
In phase 3, mining method and all of the mining processes included, were theoretically elabo
rated based on geometry of miningand layout of development drifts (especially loading rooms), 
in order to determine main techno-economic parameters of a method, based on requirements for 
i ts technical and economical applicability. 

3. SEMI-LEVEL INDUCED CA VING 

A method named "Semi-level induced caving with single-sided lateral ore loading" is the biggest 
modification of currently known sublevel caving methods. 

CROSS-SECTIQN A. A 

~ 
i 

CROSS-SECT/ON C • C 

Figure l. Serni-level induced caving 
with single-sided lateral ore loading 

CROS5-SECT/ON B- B 

; A 
l--·-
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Principle o f this method i s caving o f ore and a hanging wall. In classification o f mini n g methods, 
group of methods where ore is excavated in entire block height are named block methods. If ore 
caves naturally, forced only by gravity, then we talk about block caving methods. If the caving is 
forced by drilling and blasting, then we have induced block caving (single or double). Considering 
the fact that in this method ore is caved along entire block height, it belongs to induced block cav
ing methods. However, drilłing and blasting is performed in twa levels per block, and that is why 
the method i s called "semi-level". Besides, expression "semi-level" can be referred to a fact that 
adjacent blocks are displaced by a half o f the level height, thus providing ore loading in each "semi
level", at 40 m spacing. 

Ore is blasted in large-scale blocks, 40 m high and 24-42 m wide. Ore is drawn from 10-16 m 
wide blocks, with a height matching level height. This way high productivity is enabled, which pla
ces this method in a bulk mining. 

So, this method is specific thanks to ore excavation in large blocks, whose height match the 
level height. Adjacent blocks are displaced by a half of level height. S uch layout of blocks enables 
that most of the caved ore is surrounded by a solid rock, thus prolonging the period of clean ore 
drawing. This way method provides better ore recovery and !ower ore dilution in a drawing pro
cess. This was possible due to Jack of vertical contact between !ower half of the block and waste, 
except front contact of blasted zone [2], [5]. 

Zone of blasted ore is very wide, and thanks to the lateralloading rooms, ore can be drawn si
multaneously by entire width of blasted zone. Simultaneous ore drawing from wide blasted zone 
provides significant increase o f productivity, increase of utilization o f drilling, loading and hauling 
equipment and improved ore body development [3]. 

Figure l. shows method of construction. 
Successive layout of caved and active blocks (Fig. 1), disables concentration of underground 

pressure. This is also an important advantage of this method, making it even more suitable for ap
plication in deep ore deposits. 
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4. ANAL YSIS OF MINING METHOD' S MOST IMPORT ANT P ARAMETERS 

In the first phase o f researches on serni-level induced caving with single-side lateral ore loading, op
tima! geometrie parameters were determined by labaratory tests, using physical analogy models. 

After the analyses of test results and comparison of gained values, optima! geometrie parame
ters were determined. For this mining method, optima! geometrie parameters are following : block 
height, H= 80m; block width , B= 12m; spacing between lateralloading rooms, l= 12m. 

5. ORE RECOVERY AND ORE DILUTION 

One o f the prerequisites in determination of optima! parameters was a demand for maximai ore re
covery with ore dilution limited to 10-15%. Also, focus of optimization was on minimization of ore 
losses and development ratio, along with increase of output capacity and excavation intensity. 

With formerly determined geometrie parameters, the results were following: percentage of clean 
ore, Qcr = 22%; while overall ore recovery is 90%, with 10% of ore dilution. 

6. INTENSITY OF EXCA V ATION 

Excavation intensity is calculated using following formula [6]: 

I = h. Y r . Kir = 224 _t_ 
o 1-K m 2 

or 

where: h= 80 m, height o f block excavated during the year; Yr = 2.8 t/m3
, ore density; Kir= 0.9, ore 

recovery ratio; Kor= 0.1, ore dilution ratio. 

Concept o f mini n g in this method is ore blasting at a half o f block height, while ore i s drawn from 
an entire block height, made by two serni-level blastings. That is why excavation intensity is calcu
lated with 80 m block height. 

7. QUANTITY OF ORE EXCAVATED FROM A BLOCK 

Quantity of ore gained from a single block in semi -level induced caving is: 

where: H= 80m, block orlevel height; Lb = 120m, block length; B = 12m, block width. 

8. DEVELOPMENT RATIO 

Development ratio is relation between overall Jength of necessary drifts and overall quantity of ore 
gained from a stope, a block or entire deposit 

K = Lr = 423 ·3 = 0.0013123 m 
p Qnn 322560 t 

where: LP- sum of development drifts' lengths, m; Qrm- quantity of ore gained from a stope or 
a block, t. 
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9. PARAMETERSOF DRILLING AND BLASTING 

9.1 . Coefficient oj blasted o re 

Coefficient o f blasted ore is a relation between quantity o f blasted ore and sum o f drillholes lengths: 

Kob = Q, = 11.06 _.!._ 
Lb m 

where: Q,= 32,256 t, quantity of ore from one stope; Lb = 2,9 16 m, sum of drillholes lengths in one 
stope. 

9.2. Specific eonsumptżon ojthe explosive 

Specific consumption is calculated by B.N. Kutuzov [7], [8]: 

kg 
q = ą. ·e · K2 · K3 · K4 • K5 · K = 1,0977 ""1.1-3 m 

where: qe = 0.6 kg/m3
, empirie specific consumption of explosive, determined based on mecbanic 

properties (f= 8-10); e= 4330/3872 = 1.12, coefficient of explosive ability for selected ANFO ex
plosive; K2 = 1.4, correction coefficient based on quality ofrock (ore); K3 = 1.2, coefficient de
pendable on drillboles layout (K3 = 1.1-1.2 for drill rings, K3 = l for parallel drillbo!es); K4 = 1.3, 
coefficient dependable on blasting conditions (for squasbed blasting K4 = 1.3); K5 = 0.95, correctio
nal coefficient, based on density of explosive loading; K6 = 0.89, coefficient dependable on drillbo
le diameter. 

9.3. Quantity oj explosive neededjor one drill ring 

Quantity of explosive needed for loading of drillholes in one drill ring is: 

d2n 2 
Q.= 4·Lb ·kP ·P. = 0,785·d ·Lb ·kr ·P. = 2,100 kg 

wbere: d= 0.089 m, drillbole diameter; Lb = 469 m, totallengtb of drillboles; kp, drillholes loading 
coefficient, (kp = 0.75-0.85 for drill rings); Pe = 900 kg/m3

, explosive density. 

9.4. Blasting burden 

Q O 785 ·d 2 ·L · k ·p w = --·- = , b p e = 2 m 
Pb·ą. Pb·ą. 

wbere: Pb, block area blasted by one drill ring (at top and bottom semi-level, 80x12-3x14 =918m2
). 

CONCLUSION 

Serni-level induced caving is a metbod constructed for bulk mining of steep and tbick ore bodies. 
Application of tbis metbod enables utilization of modern equipment, mecbanization of eacb proc
ess, modern technology and improved safety. 

Results of researcbes lead us to conclusion tbat application of this metbod could provide favor
able techno-economic results. Tbat is why the researcbes bave botb theoretical and practical value. 

Next step in researcbes of tbis metbod is experimental mining in real conditions. Experimental 
mining is very important and inevitable part of application of new metbod. Experimental mining pro-
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vides data that couldn't be gained in laboratary tests. Beside, i t is very important that al! of the me
thod principles are complied in a field test, especially in the segment of ore drawing. 

Hopefully, with smal! corrections, field testingwill prove the results gained in laboratory. Main 
advantages of this variant of induced block caving are following: 

Improved safety. 
High production output. 
Good productivity. 
Low costs. 
Al! of these are necessary prerequisites for favorable economic results in mining of low-graded 

and massive ore bodies. 
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ABSTRACT: In Serbian coal underground mines with great possibility of gasses or gaseous and 
material break off, it is obligatory to design plans for protection and rescuing in mines at occurren
ce o f these accidents, according to the principles described in the pa per. 
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INTRODUCTION 

If gasses in porous rocks and coallayer are under pressure of l or 2 bar, there is a great possibility 
that these gasses, in their collectors where pores and eraeks are connected, will be released by blow
ing or breaking in of gasses and gaseous materials . 

In such way, in rooms with gasses break off a suffocating atmosphere could be created and cau
se worker suffocation or poisoning. At blowing of inflammable or explosive gasses, explosive gas
air mixtures are created and they can cause explosion and mining accident. 

When gasses in collector are under pressure of Pg > 19 f2
, where f is coefficient o f collector rocks 

strength, or under pressure Pg > 2 bar, at coefficient of rocks load [ k = pgH/ crJ > 10, than there is 
a possibility that gasses will be released in sudden gasses break off or gasses and rocks breaking in 
to the mining room. This is the most dangerous way of gasses releasing, because in short time, at 
break off, air stream form ventilation lines or from the w hole mine, co u! d be pushed out, i f the ven
tilation fans are not capable to overcome sudden break off of gasses. This accident can cause miner 
suffocating and mining disaster. 

Possibility of gasses break off in mines depends of the way of gasses releasing from the collec
tors [ 1]. 

According to this possibility of gasses break off, all mines can be c!assified in four categories. 
In first category are mines with non gaseous rocks . In the second category are layers where gasses 
are released by slow exhalation. In the third category are the layers where gasses run under pressu
re. In forth category of danger are layers where gaseous breaking in can occur. For protection of col
lective disasters caused by gasses break off, effectiveness of applied protection system should cor
respond to the category of danger. The basie preventive protection of gasses break off is accompli
shed by: 

A) Technical solutions o f prevention w hi ch are: 
l. Previous researches of layer and working environment in mining rooms, performed by drilling 

of eontroi bores; 
2. De-gassing of working environment if gasses under pressure are found; 
3. Design of suitable ventilation of mine; 
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4. Building-in of measuring and eontroi devices for measuring and alarming in the case of dange
rous concentrations of gasses. 
B) Technical solutions for rescuing of people from mines if gasses break off occur, which are: 

l. Supply of all workers with selfrescuing oxygen apparatus; 
2. Hurdle sheets or bonnetsfor breathing on working sites and rooms; 
3. Isolating chambers. 

PRINCIPLES OF PREVENTION AND RESCUING IN MINES AT GASSES BREAK OFF 

Besides all applied measures o f prevention from sudden gasses break off, in mines where s uch con
ditions exists, gasses and gaseous materials break off can occur and endanger workers in mine. Mi
ning disasters caused by sudden break off of gasses, depending of gas type, can be massive from dif
ferent reasons. At breaking in o f poisonous and suffocating gasses in mining rooms C02, CO, S02. 

Fresh air stream is pushed out, causing warker suffocation or poisoning of suitable collective or self 
protective means are not applied. At break off of inflammable and explosive gasses C~, CnH2n and 
others, explosive gas-air mixtures are formed with fresh air stream. They can explode in contact with 
heat sources and cause mining accident. Beside of mine endangering, at gas and gaseous break off, 
mining production system and equipment can be endangered, especially ventilation system, becau
se !ocal depression and change over of air stream direction can occur. Break off of gasses mostly 
occur at opening rooms accomplishment, and at first stopes forming or at fali in of residual open 
works. Defence and rescuing o f people at gasses break off should be considered in the relation with 
these locations in mine pit. 

l. Blowing or breaking in of gasses and materialsin layer preparation rooms. If this happens all 
workers in the mining production system are endangered and mostly workers at the working site. 

Because of that, working sites at openings and working should be equipped with hurdle sheets 
or bonnets with comprimed air for breathing. They have to be permanently in order and ready. Un
der these bonnets workers keep their self rescuing oxygen apparatus. If they notice signs of gasses 
break off, they immediately should come under these bonnets and put on and activate self rescuing 
apparatus. After checking of their functioning all workers begin with withdrawal. Workers withdraw 
in direction of fresh air stream inlet, inform warker on duty about gas break off and close ventila
tion doors behind them to separate fresh and spoiled air stream. Using self rescuing apparatus, also 
other workers from other working places and outlet air stream should withdraw on the shortest way 
into the fresh air stream. At massive gasses break off also inlet air stream could be pushed out, caus
ing the necessity on the long mining roads to build in isolative chambers with fresh air for breath
ing on the crossroads and gathering points. 

Figure l. Scheme o f separate room' s ventilation: l. De-gassing line, 2. Ventilation pipes, 
3. Bonnets for breathing, 4. Ventilation doors, 5. Torch 
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Separate room's ventilation in break off environment should be compressive. Fresh air stream 
is taking in by fans in front of ventilation doors with laterally placed ventilation pipes (Fig. 1). Used 
air stream has free space in hole to be under depression of main fan lead out from the pit. At gas 
break off all workers withdraw into the fresh air stream and close ventilation doors behind them. 
Work of al! fans stays normai or increased. 

At break off of gasses and materials, the hole where break off occurs will be filled partially with 
material which can cut off the workers withdrawal road and demolish the installations. Rescuing of 
workers in such case is accomplished by breaking through debris . Teams for rescuing work using 
self rescuing apparatus. 

Break off or blowing in of gasses influence on ventilation system stability and main fan work, 
because on the s i te o f break off appears natura! depression or compression, depending o f gas densi
ty. Stability of ventilation system can be analysed according to the scheme on Figure 2. If gas break 
off occurs, and in inlet rooms there is gas with density of Pv. and in outlet rooms there i s only gas 
which break in with density of pg, for closed scheme is: Lhi =O, and natura! depression or com
pression can be determined from relation: 

where: H - pit depth, R1 - resistance of inlet rooms, R2 - resistance of outlet rooms, p0 - atmo
spheric pressure, Qv = Qg- air flow. 

Fan depression is Hv = (R1 + R2) Q/, break off depression-compression is hi = (Pv- pg) gH + 
+ Pg [Pa], Pg- gas pressure at the moment of break off [Pa]. This pressure is high, and than slowly 
decreases, with environment depression, up to the atmospheric pressure. If the break off depression 
is with minus sign this can disturb the work of fans, and this occurs at carbondioxide break off, gas 
heavier than air [kg/m\ because: Pcoz = 1,97, Pv = 1,2, hi= (1,2- 1,97) gH, hi= 0,77 gH, pg ==O, 
Hv = RQ - 0,77 gH. If the break off depression i s with plus sign, this can hel p the work of fans . It 
can be considerable making impossible for fans to overcome the gas breaking in, and overloading 
the fan's motor. According to the Figure 2 PcH4 = 0,74, hi= (1,2- 0,7) gH, Hv = RQ2 + 0,5 gH coef
ficient of aerodynamie resistance is changing a:1 = A.pj8; a:2 = A.pgl8; 0:1 > a:2 together with resi
stance R2 < R1. 

a., 

/' 
l 

,i... 
l. c. 

Figure 2. a. line scheme, b. closed canonic scheme, c. fans loading diagram 

100 

Gas break off compression influence the fans work. It works with bigger depression, air quan
tity and power N2 > N1 simultaneously changing the equivalent resistance of the wholepi t on the 
size of A2 = 1,19 Qg l .Jh: . Total depression will be hp, air quantity Qp, and power of fan's motor 
increases to the value of N3• Motor works with great power, acts opposite of air stream which can 
lead to the overloading and burning out. To prevent this, it is necessary to isolate the main branch 
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leading to the break off site and also side branches where considerable !ocal depressions can occur. 
By closing the ventilation doors at the rooms' entrances where break off occurs, breaking off depres
sion and its influence on main fan is decreased and breaking in of gasses into to the inlet air stream 
is disabled. At break off of gasses with higher density than density of air, a negative depression oc
curs, which decreases capacity of main ventilation fan and equivalent pit opening. This makes that 
gas with higher density spreads in the direction of inlet air stream and occupation of the !ower le
vels in the pi t. Ciosing of the ventilation doors prevents their expanding into to the direction of in
let air stream. Ventilation fan' s wark in this c as e s ta ys norma!. W orks o f rescuing team s at gasses 
break off consist of their help to the workers in withdrawal, closing of ventilation doors and main 
ventilation fan wark contra!. On the places where are possible fans wark should be intensified by 
increasing o f their capacity or by switching on stand-by ventilation fan . 

2. Break off or blowing in of gasses and gaseous material on stopes, defence and rescuing of 
people. Gasses break off at stopes can occur at firs t stopes forming, at cutting of down leap zones 
and at cave-in of open stopes in old works. Because of possible break off of gasses at stopes, head
ings should be equipped with bonnets, isolating chapeis for breathing. Ali workers w ho wark in the 
pi t should carry with themselves oxygen seJf rescuing apparatus, and put them down on their wark
ing place under bonnets with fresh air. On the first sign of danger they gather under bonnet for breath
ing, than put on seJf rescuing oxygen apparatus on their organ for breathing and withdraw along in
let fresh air stream roads to the main mine opening room or isolative chamber. 

Production systems defence in mines at gasses breaks off on stopes is similar to the defence at 
gasses break off at preparation headings. In this case we have an involved production system where 
each stope of face of wark is ventilated by separate branch of fresh air stream. In each branch, at the 
entrance, doors for isolation of the branch where break off occurs should be built, to prevent !ocal 
change of air stream direction. N one stope or face of wark should not be in diagonal in the scheme 
of ventilation. Typical scheme of parallel air distribution at the stopes and on preparation is given 

on the Figure 3. On this figure is: RQ~ = (R 2 + Rr)Q;. 

, l;- 1 \ r "-' 1 , '-..' / 1'~ , 1 l' / ·· ' -...t---------.,... \ 
l l 
\ l 

(;_f' 

6 

Figure 3. Scheme of stoping and preparation headings in coal mine 

If in the stope branch occurs break off o f gas with smali density, than total resistance o f the branch 
drops down R1: 

[R 1 = <X 1ULIF3
,<X1 = APv /8, a 2 = Ąpg /8, R; = a 2ULIF3

; flh 1 = Pg + Q2 (a1 -a2 )UL!F\Pa) ] 

When the gas pressure is bigger than ventilation fan depression, direction of air stream in the pre
paration branch changes and gas breaks in to the inlet rooms from the direction of outlet air stream. 
In the case of breaking in of the gas with bigger density than air this gas slows down the air flow 
in the branch, resistance R 1 increases making possible to break in of gas into the fresh air stream, 
branch R2, through entrance rooms and endangering o f workers on the preparation working places. 
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To prevent this it is necessary, at workers withdrawal from the stopes, to close ventilation doors at 
the entrance o f the brane h (V 1) and intensify the ventilation fan's work, i f i t i s possible. Warking o f 
the rescuing teams consists of their help to the workers in withdrawal, especially in preparation and 
to provide stability of ventilation system by closing of ventilation and fire doors at the branch en
trance where gas break off occurs. This has to be done after withdrawal of all workers. 

For defence and rescuing of workers at gas break off in mine production system, ventilation sys
tem of mine should be prepared to successfully provide quick elimination of gasses and stability of 
fresh air flow. At the entrance of the ventilation branch should be mounted ventilation or fire doors, 
which are opened in normai conditions. These doors should be closed at gas break off, immediately 
after workers withdrawal into the fresh air stream. Work of ventilation fans should be normai or in
tensified. 
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ABSTRACT: Geomechanical and hydrodynamie pre-conditions of mechanism of loss of stability 
of between mains coal blocks are given, and also an analytical decision answering the phase of the 
non-stationary, pulsating opening offeeding cracks. 

A basie problem which arises up at acceptance of technical decisions on providing of safety of the 
closed and workings mines i s related to the estimation o f sŁabi l ity o f between mains blocks. Norms 
for determining a size of blocks are based on empirie information. Meantime reliability and effi
ciency o f technical decisions in a great deal depends on authenticity of knowledge about the me
chanism o f possible destruction o f between mains blocks under the action o f forces o f hydraulic in
fluence from the side of the flooded mine. The probabilistic going is in-process [l] presented near 
the estimation of stability of barrier blocks on the basis of different equalize authentication of geo
mechanical deformation and distributing of pressure gradient of water with the use of discrete mo
del of Kyundalla. A question about the criteria of the assured safe size of blocks on the basisof ac
count o f the real mechanism o f loss o f their sŁability remains opened. 

We will eonsicter two possible scenariosof diminishing of hydrogeomechanical stability of be-
tween mains block at his one-sided underflooding that characteristically at closing o f coal mines: 

change of block under the action of hydraulic pressure; 
sharp increase o f permeabili ty o f block because o f appearance o f eraeks and disruption. Ordina
ry correlation of size of blocks on front (A) and width (L) is such, that L<< B, i.e. can be exa
mined the trivia! deformed state under the action of vertical geostatic pressure and horizontal 
(moving) pressure of water. Forthis chart mostjustified to accept correlation by normai (cr) and 
moving (T) stresses as maximum circumflex Culon-More: 

T= O' tg q>+ C (l) 

where q> and C accordingly corner of inner friction and specific tripping on the contact o f roof and 
soi! of coallayer. 

It is simple to take into account a criterion (1) , that stability ofblock provided at correlation: 

L> Y.h.m 
- 2(ky"Htg<p+C) 

(2) 

where mis power of coal block; hv and H- accordingly pressure of water above a block and depth 
of block from a surface; y. and Y n- accordingly closeness of water and average closeness of moun
tain breeds between a block and surface; k- coefficient of concentration of stresses. 
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lt ensues from a Formula (2), that for a generał case, when h."" H= 500 .. . 1000 m; q>= 10°C = 
= 1,0 MPa; m= 2,0 m; Yn = 25 KH/m3

; k = 1,5 the width of block does not exceed 3 m. It is con
siderably less normative regulation. 

The mechanism of hydraulic break of mountain breeds is most investigational in oil geology [2], 
where his application is directed on the increase of permeabili ty and oil emission of productive la
yers. Permeability of mountain breeds because of hydro break increases on a few times [3]. On moun
tain business hydro break is the mean o f increase o f manageable o f backfilł mixtures, and also me
thod o f estimation o f parameters o f the tensely-deformed state o f mountain breeds. 

During reałization of artificial hydraulic break of mountain breeds select phases which depend 
on the degree of existent eraeks [2] . In a monołithic breed a hydraulic break comes under reaching 
same maximum pressure of liquid with the subsequent sharp increase of absorption at less pressu
re. In a mountain breed with primary eraeks in the beginning there is expansion of eraeks answer
ing the law o f underground hydrostatics, when into inter-crack blocks effective stresses are increa
sed. Hydro brake the phase of which is analogical second hydro brake of monolithic breeds at pres
sure a few less primary hydro brake will be realized in future. 

The criteria o f cracking at hydro brake [ 4] are oriented to combination o f energy theory o f Grif
fits and pasitians about deformation of eraeks on condition of balance of powers, exposing or re
taining crack from distribution. 

Actual to experimental information on hydro brake of breeds as a crack condition of S.A. Khri
stianovicha [ 4]: 

1-~=~ 
p (3) 

where g and P - accordingly mountain pressure and pressure into a crack; a- a coefficient is equal 
to attitude of linear size of distribution of crack (R) toward the size of appendix of pressure (P) on 
condition of extremity of appendix of stresses in a point with a current linear size (r), when R/r = l . 

A condition (3) for a liquid with viscidity of water in fact means that hydro brake in cases exa
mined by us i t will arise up at P~g from comparison: 

to Y n H> Y s h. (4) 

it follows to acknowledge impossible formation of bathroclases of hydro brake in between mains 
coal blocks. 

We modify correlation (4) recognition (3) for the vertical crack of hydro brake: 

Yn H(-V-) =y. h. 
1-v 

(5) 

where V- coefficient o f Poisson. Obviously, that for the typical terms o f between mains coal blocks 
H ~ h.; Yn = 25 KH; v ~ 0,2; k ~ 2 implementation of correlation (5) fully possibly. 

A question is appropriate about direction of development of crack of hydro brake and its open
ingfor the estimation of increase of permeabili ty. 

On the contact of coallayer with a roof and soi!, as a rule, batts bed wiih the expressed plastic 
properties, i.e. forthem V~ 0,5, that mean fading of crack in a roof and soi! concordantly (5). 

1t is known that in regional parts of coal block the area of quetch is formed with vertical strati
fication, parałlei to front of block that, essentially, does not result in the increase of his permeabil
i ty . Remains to estabłish that the phase of hydro brake comes under reaching a condition (5), the 
crossflow of water is increased through aspurn because of what (h.) diminishes and a crack closes up. 
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We will estimate the size of the possible opening of crack of hydro brake in obedience to a chart 
on a Figure l, which reflects the condition of S.A. Khristianovicha. 

With the use of method of orthomorphic reflection of N.I. Muskhelishvili [5], orthomorphic re
flection of area out of crack of complex variable of z = y + ix on an area out of circle of single ra
dius of complex variable ~ = peio rea!ized a function : 

z=~(~+i) (6) 

thus x = ~ · y = y' · tJ = arccos at. l , l , 

Analogical [ 4] will get expression for the function o f stresses f(~) and widths o f crack o f U (y): 

l 
1 ( 1 ) ~ 2 

_ e 
2

i
0

o . n - 2fJ 0 l - ~ + - In 2 n + 1 + 
p 2 ~ ~ - e- l o ~ 
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Figure l. Chart o f opening o f vertical crack o f hydro brake 
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Implementation of condition of S.A. Khristianovicha looks like [4], which answers correlation 
also (4) : 

E. __ _ 
g 

1
_ 2v 

7t 

I t ensues from expression (8), that at y' =O, a =l; y' =l ; a =O . 

Then: 

where E is the module of linear deformation of coal. 

(9) 

(10) 

T he analysis o f Formula ( 10) shows that in many cases, opening o f eraeks o f hydro brake in co al 
spurns arrives at l sm, i.e. the natura! opening of eraeks changes on a few times. 

Permeability (kp) of eraeks is related to the width of opening of eraeks (U) on dependence [6] : 

kp=f(U2
) (11) 

Filtration, through blocks, usually, estimates on a linear law: 

Q=krmB~ 
L 

(12) 

where, except for the accepted denotations, kr is a coefficient of filtration o f block; Q - volume o f 
crossflow of water through a block in time unit. 

From Expressions (11), (12) it is necessary that the crossflow of water through a block can be 
sharply increased at hydro brake, that conduces to the rapid falling of pressure of hb· It, in the results 
in violation o f condition (5) and closing of cracks. In future (hb) increased and can come next phase 
of hydro brake, i.e. a process is acquired by pulsating character. In mountain practice such pheno
mena are observed at the eonduet o f mountain works at the flooded areas . 

The executed analysis allows also to draw a conclusion that criterion correlations to the estima
tion o f stability o f between mains coal blocks, ensue from correlations (2), (5), determining appear
ance o f phase o f the non-stationary hydromechanical s ta te. 
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Close Cooperation of Polish and Serbian (Yugoslav) Mining 
in the Past and Possibilities for New Cooperation in the Future 

Mladen Stjepanovic 
University oj Belg rade, Technical Faculty Bor, Republic oj Serbia 

ABSTRACT: The cooperation of Polish and Serbian (Yugoslav) mining in the second part of 20th 
century (by 1990s) was intensive and close. 

T his pa per presents a s h ort review o f the most important forrus o f this cooperation in the past as 
weii as the initiatives for efficient cooperation in the future. 

KEYWORDS: Polish-Serbian cooperation, past, future 

l. CLOSE COOPERA TION OF POLISH AND SERBIAN MINING 

The international cooperation of Serbian (Yugoslav) mining is the most frequently and the most in
tensive connected to Poland, where Polish mining had great influence to Yugoslav mining develop
ment through a wide range o f activities. 

Serbia (Yugoslavia) is one of less-developed mining countries so it has to improve the technology 
by open and intensive cooperation with high developed mining countries- Foland as well-known 
in Europe and the world. That c!ose cooperation has lasted tiii 1990 defined by high grade of mutu
al connections like with no other country in Europe. The participants and holders of that coopera
tion remember the events from that period with joy and nostalgia and wish to renew and repeat the 
fru i tfu! cooperation not jus t in miningbut in a II other fields o f living. The closeness o f two nations, 
two economies and two mining industries could not be covered by dark veil of new g! obal political 
processes as i t happened in Yugoslavia in the last decade of 20th century. 

Atthis occasion, a short preview of fruitful cooperation was given because it was not possible 
to coilect all documents in such a short period. 

The forrus of activities and mutual cooperation were: 
- Intensive scientific and professionaJ cooperation and exchange with institutions in Poland, for in

stance wide and various cooperation with Academy of Mining and Metailurgy (AGH) in Krakow, 
then Folitechnika Wroclaw, GIG Katowice, Folitechnika Gliwice, "Kopex", "Poltegor" and ma
ny others; the Yugoslav associates were Faculty of Mining and Geology in Belgrade (RGF), Te
chnical Faculty in Bor, RGF in Tuzla and others. 

- Intensive exchange of miners, engineers and students, professionaJ visits to mines in Foland and 
vice-versa, cultural and entertaining gathering. 

- Scientific and research work through various studies especially through post-graduation studies 
(Ph.D. G. Jovanovic, Ph.D. R. Simie, Ph.D. M. Cvetkovic). 
Engagement of scientific workers, professors as lecturers for post-graduation studies in Yugo
slavia- RGF Belgrade, Tuzla, RMF Bor. The first lecturers in Yugoslavia U ust a few well-known 
names): Prof. Salustowicz, Prof. Knothe, Prof. Adjukiewicz, Prof. Sojkiewicz, Prof. Kozlow
ski, Prof. Trembecki, Prof. Jawien, Prof. Zabierowski, etc . 
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- Specializing of different mining branches and disciplines in Polish institutions and mines. The 
specialization of underground exploitation in mines of Yugoslavia was held by Ph.D. Jerzy Kicki 
from AGH Krakow. 

- Permanent, several decades long cooperation in exploitation projecting, building and eontroi of 
shafts in the "Tuzla" salt mines. 
Different eonsuitant services and cooperation. 

- ProfessionaJ training o f miners in mines o f Poland. 
- Cooperation on mine trade union level in the area of work, recreation and helth-medical activi-

ties. 
- Mutual annual celebration of Miners' Day in Poland (St. Barbara) and Miners' Day in Yugosla

via. 
Cooperation between Association of Engineers and Technicians of Poland and Yugoslavia and 
each of their committees , especially in Polish-Yugoslav Conference organizing, has a very im
portant role in activities between Polish and Yugoslav mining. 
Polish-Yugoslav cooperation through organization of the Association of Engineers and T echni

cians had the aim of: 
- Reinforcing and tightening o f friendship relations between two Associations. 
- Expansion of information and experience exchange in domain of new technical and organiza-

tional solutions in mining. 
These aims were mostly achieved by mutual organizing of conferences on particular topics . 
The first Yugoslav-Polish Conference washeld in Septernber 1964 in Belgrade. 
The Conference topie was the problems in mining. 
The second Polish-Yugoslav Conference washeldin March 1966 on the topie: Mining Confe

rence. 
The third Yugoslav-Polish Conference washeldin June 1968 in Rabac on the topie: Conferen

ce o f organization and economics in mining. 
The fourth Polish-Yugoslav Conference washeldin May 197 1 in Jashowiecz on the topie: Na

tura! endangerment in mining. 
The conference work was divided in two sections "Surface and underground exploitation". The

re were 109 Yugoslav participants and 100 Polish participants. The total number ofpaper works 
was 16 (9 Polish and 7 Yugoslav). 

On the occasion of 10 year long fruitful cooperation of two unities, 14 Yugoslav members and 
14 Polish members received the certificates of honored and meritorious members. 

The fifth Yugoslav-Polish Conference washeldin Septernber 1974 in Belgrade-Bor-Zenica
Pristina. 

Plenary session washeldin Belgrade where 100 Polish and 100 Yugoslav experts took part. 
The sixth Polish-Yugoslav Conference washeldin Septernber 1976 in Kielce. Conference topie: 

Up-to-day achievements in surface exploitation considering development directions. 
Twenty-one presented works enabled better informing about actual and perspective condition 

of surface cxploitation technique in Yugoslavia and Poland as well as the problems that stimulate 
its further development, especially: 
- technology and machine equipment of open pit mines of coal , metais and non-metals; 
- technology and technique o f rock exploitation; 

hydraulic engineering and terrain remediation after surface exploitation. 
The Conferences on the topie of surface exploitation were held in Warsaw and Wroclav in Po

land and Dubrovnik, Zabijak and Kostolac in Yugoslavia. 
Mutual conference on the topie of underground exploitation washeldin 1988 in Zenica and the 

last XX Polish-Yugoslav Conference of Underground Exploitation washeldin Katowice 22-25.10. 
1990 on the topie: "Modem Building of Capital Mining Objects". 
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The cooperation between Poland and Y ugasłavia was stopped in 1992 just before the conferen
ce in Wroclav; the proceedings of the conference have been already printed although the works we
re not presented to the participants, unfortunately. 

The was events and breakdown of SFR Yugoslavia had also influence on breakdown of very 
near relationships and cooperation with the Polish mining at alllevels. 

Only sporadic and individual cooperation was left that was developed in the frame of "Szkoła 
Eksploatacji Podziemnej", Polish Academy of Science- Institute for Minera! and Energetic Raw 
Materialsand AGH Krakow. 

Since 1997 until now, the greatest participation was taken by Prof. Ph.D. Mladen Stjepanovic 
from Technical Faculty Bor, Serbia, then at International Syroposiurn FTT (since 1998) and at 21st 
Mining Congress and Exibition 2008 in Krakaw with a group of authors from Mining and Metal
lurgy Institute Bor and Capper Mines ofRTB Bor. 

Upon one and a half decade of stoppage and only individual cooperation at symposiums and on
ly engagement of Polish company "Alpex" on development the underground mine rooms in Bor, 
the present maintenance of 1st Polish-Serbian International Mining Forum in February 2009 is a great 
event for the new Serbian-Polish relationships in the field of mining. 

The main topics that will be presented in paper works bz Serbian side are related to the actual 
problemsof underground mining of capper deposits in RTB Bor as well as the actual problemsof 
underground coal exploitation in the Coal Mines PE Resavica, Serbia (ISSUES OF GREAT-DEPTH 
POLISH-SERBIAN FORUM). 

The experiences and knowledges exchange atthis Forum are basefor future fruitful coopera
lian in the field of investigation and implementaion of new technological procedures and methods 
from the field of underground mining the capper and coal deposits . 

For the aim of realiyation and gaining of this aim in the future by mutual hapiness and interests, 
besides all , the following could be also discussed; 

2. INITIATIVES AND SUGGESTIONS 

l . To organize every next year the Polish-Serbian Forum on actual topics of underground mining, 
and after realized conditions also the Serbian-Polish Forum in Serbia. 

2. To startan initiative for publishing the mutual monography about recent Polish-Serbian coope
ration in the field of mining. 

3. To activate and resume the possible formsof cooperation in present conditions through Govern
ment, economy, university institutions, relative research institutes, mining equipment companies 
and others. Special initiative here could to be taken by the Association of Engineers with all i ts 
associations in both countries, as well as the Engineering Academy (JINA) Belgrade, and others. 

4. Capper Mines o f RTB Bor and Coal Mines PE Resavica are sprecially interested in maki n g new 
contacts and cooperation with Polish institutions, mines, institutes, laboratories, companies in 
Poland that could give the suitable answers to the improved present condition in the field of un
dergound mining using modern technologies. 

5. Mutual Organizing and Scientific Committee should be formed to lead and coordinate the acti
vities for realization o f plans and prograros o f mutual cooperation. 
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U cieczka od technologii 

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) I TECHNOLOGIE WEB 

Services to ukoronowanie kilku dekad dążeń informatyki do zasadniczego uproszczenia integracji 
aplikacji. 

Historia informatyki to naprzemienne cykle komplikowania i upraszczania. Za każdym razem, gdy 
okazywało się, że IT może rozwiązać problem, powstawało dla niego dedykowane rozwiązanie. 

Gotowy system był następnie udoskonalany. Z biegiem czasu takich systemów działało jednak 
w organizacji tyle, że efektywne korzystanie z nich stawało się coraz trudniejsze. 

Szczególnie ważny był i jest czynnik finansowy. O ile bowiem technologie i koncepcje zmienia
ły się jak w kalejdoskopie, o tyle wymagania biznesu wobec IT praktycznie "od zawsze" pozostają 
takie same. Sprowadzają się do tego, by przyrost wartości wynikający z wykorzystania informatyki 
był wyższy niż nakłady na nią. Odpowiedzią na potrzebę prostoty, a jednocześnie na przymus utrzy
mania kosztów informatyki w ryzach, są standardy. 

STANDARDY ZBYT WĄSKIE 

Po latach obserwacji stało się jasne, że standaryzacja nie nadąża za potrzebami. Pojawiły się pro
blemy związane z przygotowaniem i wdrożeniem aplikacji. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać 
koszty nabycia i utrzymania kompetencji czy koszty i czas przenoszenia zmian w wymaganiach 
biznesowych na funkcjonalność środowiska informatycznego. 

Rozwiązaniem pierwszego problemu było powstanie języka i platformy Java, umożliwiających 
uruchamianie aplikacji na dowolnej platformie. Ich uzupełnieniem był język XML. W międzycza
sie długość cyklu wytworzenia i wdrożenia oprogramowania, jakkolwiek zawsze miała znaczenie, 
od momentu upowszechnienia się Internetu stała się jednym z podstawowych czynników kształtu
jących konkurencyjność . 

Wymagania czasowe stały się niebywale wyśrubowane. W takich warunkach kolejny cząstko
wy standard nie rozwiązałby problemu - przyszedł wreszcie czas na standaryzację architektury in
formatycznej jako całości. Tak zrodziła się koncepcja SOA. 

JAK NARODZIŁA SIĘ SOA 

Pojęcie Service Oriented Architecture (SOA), czyli architektury opartej na usługach- będących 

w założeniu "samodzielnymi", możliwymi do wykorzystania przez różne usługi/aplikacje odpowied-
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nikami podstawowych funkcji biznesowych, nie jest nowe. Próby standaryzacji architektury infor
matycznej w formie abstrakcyjnego opisu komunikujących się usług podejmowano już w latach 80. 
i 90. Efekty tych prób nie były wystarczające. Twórcy architektur usługowych popadali w skrajno
ści. Zaproponowana przez Microsoft architektura rozproszonych obiektów (komponentów) DCOM 
była kompletna funkcjonalnie i miała dobrą implementację. Jej wadą było jednak praktyczne uza
leżnienie od systemu Windows. 

Na drugim biegunie znalazła się organizacja Object Management Group (OMG), która opraco
wała usługową architekturę o nazwie CORBA ( Common Object Request Broker Architecture). Jej 
założenia były właściwe, ponieważ faworyzowały pełną uniwersalność, jednocześnie jednak pro
gramista musiał samodzielnie rozstrzygać wszystkie niuanse implementacyjne, komunikacyjne itp. 
Taka wizja SOA była zniechęcająca ze względu na ilość pracy do wykonania oraz wysokie wyma
gania "architektoniczne" wobec programisty. Java zniwelowała uzależnienie od platformy syste
mowej. Przyniosła własne propozycje architektury obiektowej, usług i komunikacji. 

ABSTRAKCJA Z KONKRETAMI 

Potrzeba wykształcenia uniwersalnej architektury systemów informatycznych okazała się na tyle 
silna, że podjęto kolejną próbę. Do podjęcia tego wysiłku przyczyniło się wykorzystanie Internetu 
i związana z nim konieczność integrowania wewnętrznych systemów firmy z systemami partnerów 
czy klientów. Nowa koncepcja architektury zgodna z duchem SOA nosi nazwę Web Services (usługi 
sieciowe). To pierwsza w historii informatyki technologia zdolna do realizacji pełnej wizji SOA 
w praktyce. Usługi sieciowe są architekturą czysto abstrakcyjną, a przez to uniwersalną. Uniwersal
ność usług sieciowych wynika z wykorzystaniajęzyka XML. Nadaje się on do wyrażenia dowolnej 
abstrakcji: definicji obiektu, jego atrybutów i współzależności, opisu danych i metadanych, reguł 
walidacji, algorytmu przetwarzania itp. Jednocześnie XML jest obsługiwany na praktycznie wszyst
kich platformach. 

Usługi sieciowe są niezależne od platformy systemowej czy aplikacyjnej, języka programowa
nia, modelu komponentowego, formatu danych czy metody transportu informacji. Z kolei w po
równaniu z architekturą CORBA oferują znacznie więcej konkretu. Zamiast możliwości tworzenia 
usług i interfejsów całkowicie według uznania, mamy do czynienia z gotowym, standardowym ję
zykiem opisu usług (WSDL) oraz standardową metodę katalogowania, wyszukiwania i lokalizacji 
usług. Zamiast implementacji dowolnego protokołu wymiany komunikatów, Web Services wyko
rzystująjeden protokół uniwersalny (SOAP), zdolny przenieść komunikaty tekstowe i binarne. 

TECHNOLOGIA W CIENIU PROCESÓW 

Konsekwencją stosowania Web Servicesjest ochrona dotychczasowych inwestycji. Dzięki usłu
gom sieciowym funkcje istniejących aplikacji mogą być opisane za pomocą WSDL i udostępnione 
-poprzez bramkę tłumaczącą napływające z zewnątrz wywołania SOAP na lokalny dialekt, np. RPC 
-i odwrotnie. Znika potrzeba modyfikacji istniejących systemów. Ich udostępnianie dzięki standar-
dom jest łatwiejsze i tańsze. 

Drugą zaletą Web Servicesjest możliwość wielokrotnego wykorzystania usług. Te same usługi 
mogą być włączane do wielu zestawów usług odwzorowujących różne procesy biznesowe. Wielo
krotne wykorzystanie istniejących komponentów przekłada się na oszczędności. Zastosowanie usług 
sieciowych pozwala zachować elastyczność . Systemy różnych producentów można dzięki usługom 
sieciowym łączyć bez obawy o technologię. Odejście od integracji na rzecz doboru i komponowa
nia funkcji biznesowych w procesy oraz modelowania ich zgodnie ze zmieniającymi się potrzeba
mi to zapewne największa zdobycz SOA. 
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Nowe podej ście do planowania i kontroli kosztów 
w kopalni węgla kamiennego 

A. Grzegorz Biekionis 
PricewaterhouseCoopers 

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia obecną sytuację dotyczącą wykorzystywanych narzędzi 
planowania i kontroli kosztów w spółkach górnictwa kamiennego w Polsce, wskazuje ich wady 
oraz proponuje nowe podejście. Artykuł rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na niezwykle istotną 
rolę controllingu w czasie obserwowanego zahamowania wzrostu gospodarczego. W dalszej części 
autor wskazuje na cztery podstawowe wady obecnego systemu planowania i kontroli kosztów: 
- Ograniczone planowanie i kontrola kosztów w przekroju ściany wydobywczej, 
- Ograniczony zakres planowania i kontroli kosztów w przekroju poszczególnych oddziałów/dzia-

łów, 

- Rozliczanie oddziałów pomocniczych bazuje tylko na części ponoszonych kosztów, 
Brak bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego z wykonaniem budżetów kosztów. 
W kolejnej części przedstawione jest nowe podejście do planowania i kontroli kosztów, gdzie 

głównym elementem koncepcj i jest projekt (rozumiany jako ściana wydobywcza) , według którego 
są planowane i kontrolowane koszty. 

SŁOWA KLUCZOWE: Koszty, węgiel kamienny, projekt, efektywność 

l. ROLA CONTROLLINGU W TRUDNYCH CZASACH 

Obecnie w wielu krajach na świecie obserwujemy istotne zahamowanie wzrostu gospodarczego. 
Coraz więcej firm skarży się na znaczący spadek popytu na ich produkty i usługi, co w konse
kwencji wymusza podjęcie działań w postaci redukcji zatrudnienia, czy też czasowego wstrzyma
nia działalności. Także w Polsce obserwujemy spadek produkcj i w przemyśle oraz pierwsze oznaki 
zahamowania gospodarczego. Należy zadać pytanie, jak powinien wyglądać nowoczesny system 
controllingu, aby ograniczyć powyższe działania . System taki z jednej strony powinien zapewnić 
efektywne funkcjonowanie i przetrwanie firmy w trudnych czasach, z drugiej jej rozwój w okresie 
wzrostu gospodarczego. Powinien adresować dwa wzajemnie powiązane obszary: 
- controlling strategiczny, który wspiera kadrę zarządzająca w podejmowaniu decyzji odnośnie 

strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w długim okresie, uwzględniając szanse i zagrożenia pły
nące z otoczenia firmy ; 

- controlling operacyjny, który pozwala zarządzać przedsiębiorstwem w krótkim okresie poprzez 
sterowanie wynikiem, płynnością i efektywnością, koncentrując się na wykorzystaniu zasobów 
istniejących wewnątrz firmy. 
Elementem łączącym zarówno controłling strategiczny, jak i operacyjny jest proces planowania 

i kontroli , który może mieć wymiar krótko lub długookresowy . Celem długofalowego planowania 
jest określenie kierunków działania firmy, celów oraz środków niezbędnych do ich realizacji, np. 
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inwestowanie w nowe maszyny w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Flanowanie krótko
terminowe ma za zadanie określenie celów i środków do ich realizacji w okresie rocznym, spójnych 
z kierunkami i celami strategicznymi, wyrażane w formie budżetów. Drugim elementem koniecz
nym w procesie controllingujest kontrola, która polega na porównaniu wykonania z planami w ce
lu identyfikacji odchyleń. W niniejszym artykule postaramy się skupić na planowaniu i kontroli 
kosztów w wymiarze krótkookresowym. Zanim przystąpimy do oceny aktualnie wykorzystywanych 
narzędzi controllingowych w zakresie planowania i kontroli kosztów w kopalni, przeanalizujmy 
wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym. 

2. WYZWANIA STOJĄCE PRZED SEKTOREM WYDOBYWCZYM 

Obecnie przed sektorem wydobywczym stoi szereg wyzwań. Jednym z większych wydaje się być 
pozyskanie środków na nowe inwestycje oraz zwiększenie efektywności działania poszczególnych 
kopalń. W celu pozyskiwania dodatkowych środków coraz więcej spółek górniczych planuje pry
watyzację poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby 
zarówno na pozyskanie środków na inwestycje oraz, poprzez przekazanie części akcj i pracowni
kom, większą ich identyfikację z miejscem pracy. Jeżeli chodzi o zwiększenie efektywności dzia
łania poszczególnych spółek wydobywczych węgla kamiennego, coraz więcej jednostek planuje 
zmianę swojego systemu informacji zarządczej na system pozwalający w lepszy sposób planować 
i kontrolować koszty działalności . W tym celu planuje się zmienić dotychczasowy system budżeto
wania i większą wagę przypisać skuteczności identyfikacji odchyleń w realizacji budżetów w od
niesieniu do przodków chodnikowych i ścian wydobywczych. Informacje uzyskane z takiego sys
temu mogłyby doprowadzić do lepszego wykorzystywania zasobów i tym samym zmniejszenia 
kosztów wydobycia tony węgla. W kolejnym rozdziale zostały przedstawione aktualnie wykorzy
stywane narzędzia do planowania i kontroli kosztów w kopalniach węgla kamiennego. 

3. OBECNIEWYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA DO PLANOW ANIA 
I KONTROLI KOSZTÓW W KRÓTKIM OKRESIE 

W sektorze wydobywczym kopalnie stosują dwa podstawowe narzędzia do planowania i kontroli 
działalności gospodarczej: 
- Plan Techniczno-Ekonomiczny (PTE), 
- Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK). 

Plan Techniczno Ekonomiczny jest sporządzany na początku każdego roku. W spółkach węglo
wych z reguły sporządzany jest on w przekroju poszczególnych kopalń i zawiera planowane wiel
kości w zakresie kosztów, przychodów oraz wybranych wskaźników ekonomicznych. W planie 
tym, ośrodkiem odpowiedzialności o największej szczegółowości jest kopalnia- w większości jed
nostek nie praktykuje się opracowywania rocznego planu w przekroju, np. oddziałów wydobyw
czych czy oddziałów przygotowawczych. Mimo że PTE nie jest opracowywany w przekroj u po
szczególnych oddziałów, szczegółowość poszczególnych pozycji jest bardzo duża i często wynika 
z wymagań ze strony instytucji nadzorujących. Proces kontroli wykonania założeń Planu Tech
niczno-Ekonomicznego odbywa się poprzez generowanie raportów dziennych, tygodniowych, mie
sięcznych, kwartalnych i rocznych. Zakres i stopień szczegółowości poszczególnych raportów jest 
dostosowany do potrzeb wymagań kadry zarządzającej. 

Oddziałowy Rachunek Kosztów służy natomiast do planowania kosztów rodzajowych w prze
kroju poszczególnych ośrodków odpowiedzialności takich jak: oddziały przygotowawcze, oddziały 
wydobywcze czy oddziały elektryczne. Plan w ORK jest zawsze opracowywany pod koniec mie
siąca na kolejny miesiąc. Po wprowadzeniu danych na temat wykonania danego miesiąca przepro-
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wadzana jest analiza zaistniałych odchyleń. Rozliczenia kosztów w zakresie świadczeń pomiędzy 
oddziałami (np. usługi oddziału elektrycznego na rzecz oddziału wydobywczego) są realizowane 
na podstawie przypisania tylko części kosztów rzeczywistych związanych ze świadczeniem danej 
usługi do oddziału odbierającego np. wynagrodzeń periodycznych, co wynika miedzy innymi z roz
liczania w czasie niektórych składników nieperiodycznych wynagrodzeń. 

Reasumując, w kopalniach węgla kamiennego do analizy najczęściej wykorzystuje się następu
jące przekroje kosztów (rys. 1): 
- koszty rodzajowe, 
- stanowiska kosztów, które odzwierciedlają poszczególne etapy procesu technologicznego, 
- obiekty (np: ściana), 
- oddziały. 

Należy podkreślić jednak, że w przekroju "obiektów" w większości kopalń nie występuje pro
ces planowania, natomiast w przekroju "oddziałów" jest on ograniczony do jednego miesiąca. 

KOSZTY 
RODZAJOWE: 

•Amortyzacja 
•Wynagrodzenia 
•Materiały 

STANOWISKA 
KOSZTÓW 

Rys. l. Wykorzystywane przekroje do kontroli kosztów w kopalniach węgla 
Figure l . Cost eontroi dimensions in coal min es 

Podsumowując, wykorzystywane narzędzia controllingu nie pozwalają na pełne planowanie 
i kontrolę kosztów w wymaganych przekrojach. W kolejnym rozdziale zostały podsumowane wa
dy obecnego systemu planowania i kontroli kosztów. 

4. W ADY OBECNEGO SPOSOBU PLANOW ANIA I KONTROLI KOSZTÓW 

W przedstawionym powyżej sposobie planowania i kontroli kosztów można wyróżnić szereg wad. 
Zostały one krótko scharakteryzowane w kolejnych podrozdziałach. 

4.1. Ograniczone planowanie i kontrola kosztów w przekroju ściany/pola wydobywczego 

W wielu polskich kopalniach węgla kamiennego wszystkie koszty oraz plany rzeczowe są plano
wane/wykonywane sumarycznie, bez przypisania do konkretnej ściany/pola eksploatacyjnego. 
Wiodącym przekrojem do planowania kosztów jest układ rodzajowy. Z uwagi na taką agregację, 
ograniczona jest możliwość analizy odchyleń od planu- przykładowo nie wiemy ile planowaliśmy 
zużyć ilościowo danego materiału na ścianę, a ile faktycznie zużyliśmy . Ponadto obecnie trudno 
jest otrzymać odpowiedź na pytanie, z czego wynikał wzrost kosztów materiałów na danej ścianie: 
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zwiększenia ilości czy/i wzrostu ceny? Należy podkreślić, że w części polskich kopalń zbiera się 
zrealizowane koszty na danej ścianie wydobywczej. Jednak często na obiekcie tym (ścianie) przy
pisuję się mniej niż połowę kosztów, które powinny być do niego przypisane. Pozostała część kosz
tów często księgowana jest na inne obiekty (w części kopalń są to inne obiekty, a w części tworzo
ne są obiekty dotyczące oddziału). Podsumowując, kopalnie nie są w stanie planować i kontrolo
wać kosztów w przekroju ściany/pola eksploatacyjnego, co znacznie ogranicza możliwości identy
fikacji usprawnień. 

4.2. Ograniczony zakres planowania i kontroli kosztów 
w przekroju poszczególnych oddziałów/działów 

W kopalniach brak jest planowania i kontroli kosztów w przekroju działań realizowanych przez po
szczególne oddziały/działy . Największą szczegółowością są przekroje otrzymywane w Oddziało
wym Rachunku Kosztów. Jednak zakres czasowy planowania w Oddziałowym Rachunku Kosztów 
obejmuje tylko kolejny miesiąc i ogranicza się do poszczególnych kosztów rodzajowych i złożo
nych przypisanych do konkretnego oddziału . Należy nadmieni ć, że kopalnie zbierają koszty na 
wybranych działaniach , jednak informacja ta jest bardzo zagregowana i trudno ją wykorzystywać 
do zwiększenia efektywności działalności kopalni. 

4.3 . Rozliczanie oddziałów pomocniczych bazuje tylko na części ponoszonych kosztów 

W części polskich kopalni do rozliczenia kosztów oddziałów pomocniczych wykorzystuje się kon
cepcję Oddziałowego Rachunku Kosztów. W systemie ORK część kosztów związanych ze świad
czeniem usług przez poszczególne oddziały pomocnicze (np. oddział elektryczny, mechaniczny) 
jest przypisywana do poszczególnych oddziałów odbierających. Przypisanie następuje poprzez 
zaksięgowanie kosztów na obiekt (np. ścianę), której właścicielem jest dany oddział odbierający . 

Przypisaniu często podlegają tylko niektóre składniki kosztów związanych ze świadczeniem danej 
usługi, np. przypisuje się tylko wynagrodzenie periodyczne, czy materiały pobrane na dany obiekt, 
którego właścicielem jest dany oddział. Podsumowując, w rozliczeniach wewnętrznych nie uwzględ
nia się całości kosztów generowanych przez oddział świadczący usługi bazując np. na pełnym kosz
cie standardowym. 

4.4. Brak bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego z wykonaniem budżetów kosztów 

W większości polskich kopalń brak jest bezpośredniego powiązania systemu motywacyjnego 
Kierowników poszczególnych jednostek budżetowych z wykonaniem budżetów (w części kopalń 
zostały stworzone systemy motywacyjne oparte na wybranych wskaźnikach tylko dla najwyższej 
kadry zarządzającej kopalnią). Z uwagi na brak takiego powiązania w danym oddziale istnieje ry
zyko, że poszczególne grupy kosztów mogą być ewidencjonowane niezgodnie ze stanem faktycz
nym - przykładowo na dany obiekt zostanie rozliczona ilość dniówek pracy oddziału pomocnicze
go niezgodna ze stanem faktycznym. Maksymalizacja korzyści z systemu planowania i kontroli 
kosztów jest możliwa przy jego powiązaniu z systemem motywacyjnym. 

Powyższe wady wskazują na potencjał usprawnień w zakresie i stniejącego systemu planowania 
i kontroli kosztów. W kolejnym rozdziale zostało przedstawione zmodyfikowane podejście, w któ
rym głównym elementem jest planowanie i kontrola kosztów w przekroju pola ścianowego. 

5. NOWE PODEJŚCIE DO PLANOW ANIA I KONTROLI KOSZTÓW 

W nowym podejściu do planowania i kontroli kosztów głównym elementem koncepcj i jest projekt, 
według którego koszty są planowane i kontrolowane. Projektem jest realizacja danego pola eksplo
atacyjnego lub danej ściany . Projekt powinien zawsze mieć przypisaną osobę, która będzie odpo-
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wiedzialna za jego realizację i zaplanuje wszystkie działania oraz niezbędne materiały zarówno ilo
ściowo , jak i wartościowo. Przykładowo Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za zaplanowa
nie ile rur danego rodzaju będzie potrzebne na danej ścianie, czy ile godzin oddziału mechaniczne
go będzie niezbędne do realizacji danego projektu. W systemie motywacyjnym dla tej osoby powin
no być obecne powiązanie z efektywnościąrealizacji danego projektu. 

Pozostałe koszty np.: koszty 
transportu, koszty części robót 
przygotowawczych 

Rys. 2. Proponowane podejście do planowania i kontroli kosztów w kopalni węgla kamiennego 
Figure 2. Proposed approach to cost planning and controlling in a coal mining 

Pierwszym elementem w nowym systemie planowania i kontroli powinno być przeprowadzenie 
wszechstronnych analiz inwestycyjnych na poziomie całej spółki, które wskażą najbardziej opła
calne dla danej jednostki ściany/pola eksploatacyjne. Ważne jest, aby analizy takie były przepro
wadzane centralnie na poziomie spółek, a nie tylko na poziomie poszczególnych kopalni. Następ
nie po wyborze danego pola/ściany do eksploatacji wybrana osoba powinna szczegółowo zaplano
wać wszystkie czynności związane z danymi pracami: koszty robót udostępniających, koszty robót 
przygotowawczych, koszty zbrojenia i likwidacji oraz koszty eksploatacji. Plan powinien być kal
kulowany na zasadzie mnożenia planowanych ilości, np. poszczególnych maszynogodzin, czy iloś
ci materiałów przez przyjęte ceny standardowe. Przy planowaniu kosztów na danej ścianie należy 
zauważyć, że nie wszystkie koszty będą przypisane do ściany, np. koszty transportu, koszty części 
robót przygotowawczych, czy części działań oddziałów pomocniczych, np. oddziału elektrycznego. 
Koszty tych obszarów powinny być analizowane w przekroju poszczególnych obiektów związa
nych z modelem odwzorowania procesu wydobywczego (pole eksploatacyjne, partia pokładu, po
ziom wydobywczy, kopalnia). Rozliczenia pomiędzy poszczególnymi oddziałami powinny bazo
wać na koszcie standardowym. Metoda bazująca na koszcie standardowym nie powoduje przerzu
cania nieefektywności związanej z działaniem danej jednostki na odbiorcę usług . Ponadto w takim 
wypadku ośrodek świadczący usługę jest motywowany do zwiększenia efektywności realizacji usłu
gi, ponieważ ewentualne oszczędności wpływają na jego ocenę. 
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PODSUMOW ANIE 

Reasumując, opracowanie i wdrożenie nowego podejścia do planowania i kontroli kosztów pozwo
liłoby kopalniom na zaadresowanie większości wad przytoczonych w rozdziale 3. Po pierwsze po
zwoliłoby na lepsze planowanie i kontrolę realizacji prac wykonywanych w ścianie. Kierownictwo 
kopalni mogłoby np. kontrolować ile materiałów danego rodzaju było planowane na daną ścianę, 
a ile faktycznie zostało wykorzystanych. Dodatkowo wprowadzenie rozliczeń opartych na koszcie 
standardowym nie powodowałoby przerzucania nieefektywności związanej z działaniem oddzia
łów pomocniczych. Natomiast włączenie odpowiedzialności za wykonanie danego projektu w kon
strukcję systemu motywacyjnego wpłynęłoby na większą skuteczność realizacji poszczególnych 
celów. Należy jednak podkreślić, że wszystkie proponowane rozwiązania należy wprowadzać ma
jąc na uwadze specyfikę prac górniczych oraz różne warunki górniczo-geologiczne. Dodatkowo 
należy przypomnieć, że podobne podejścia do przedstawianego były już wcześniej przedmiotem 
rozważań innych autorów [1]. Podsumowując, wdrożenie proponowanych zmian w systemie con
trollingu powinno wpłynąć na poprawę jakości sporządzanych planów oraz dokładniejszą analizę 
odchyleń, co przełożyłoby się na lepszą identyfikację obszarów nieefektywności i tym samym ob
niżkę kosztów wydobycia. 
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The New Approach to Planning and Controlling Costs 
in the Mining Companies 

The article describes cost planning and controlling tools currently used in Polish coal mining com
panies. The author points out disadvantages of the used controlling system and recommends a new 
approach. The article begins with the description of an increasingly important role of controlling 
system in the economic downturn. The author enumerates the following weaknesses of the cost 
planning and controlling tools used in mines: 
- Limited costs planning and controlling of wall fields, 

Limited costs planning and controlling o f particular departments, 
Cost accounting for supporting departments does not include all costs, 

- No direct connection between budgets and motivation system. 
The next part describes the new approach to planning and controlling costs in the mining com

panies. The concept is based on planning and controlling costs of the project, which i s defined as 
a wall field. 
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Portal dostawcy jako narzędzie wspierające proces zaopatrzenia 
w kopalniach węgla kamiennego 

Aleksander Borys, Bartosz Wroński 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono rozwiązania informatyczne wykonane w technologii 
webowej, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychczasowych zastosowań Kompleksu Logistyki 
Materiałowej SZYK2/KLM w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego o sferę zarządza
nia relacjami z dostawcami oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

SŁOWA KLUCZOWE: Logistyka, łańcuch dostaw, sieciowe łańcuchy dostaw, zarządzanie łańcu
chem dostaw, portal dostawcy, Vendor Manager Inventory 

l. WPROWADZENIE 

Doświadczenia zdobyte przez COIG S.A. w okresie ponad czterdziestu lat w zakresie dostarczania 
dla branży górnictwa węgla kamiennego nowoczesnych rozwiązań informatycznych ze sfery zarzą
dzania, pozwalają zrozumieć potrzeby kopalń i spółek węglowych odnośnie ich podstawowych pro
cesów biznesowych oraz tworzyć dla nich coraz to nowsze narzędzia o rozbudowanej funkcjonal
ności . W ramach wdrożonego w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego Kompleksowe
go Systemu Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Systemu SZYK2 [l], [2], funkcjo
nuje Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM, którego podstawowym zadaniem jest wspo
maganie procesów logistycznych zachodzących w kopalniach i spółkach węglowych. Najnowsze roz
wiązania rozszerzające funkcjonalność tego Kompleksu to moduły wspomagające zarządzanie łańcu
chem dostaw oraz obsługujące cały cykl zarządzania relacjami z dostawcami [3]. Zarządzanie łań
cuchem dostaw realizują rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania 
sieciowym łańcuchem dostaw, w którym każde ogniwo łańcucha może być połączone z kilkoma 
dostawcami i odbiorcami. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomię
dzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia przedsiębiorstwu dostosowanie się do okreś
lonego popytu rynkowego. Rozwiązania te zajmują się również przepływem informacji, produktów 
i usług . Wewnętrzne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje zagadnienia związane z zaopatrze
niem, produkcją i dystrybucj a, natomiast zewnętrzne zarządzanie łańcuchem dostaw integruje przed
siębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Jednym z takich rozwiązań wspomagającym zarządza
nie łańcuchem dostaw w Kompleksie Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM, w module Zaopatrze
nie LMD, jest Portal Dostawcy. Jest to rozwiązanie informatyczne w postaci portalu internetowe
go, które udostępnia zasoby informatyczne Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM do
stawcom, włączając ich do płynnej współpracy, począwszy od procesów ustalania źródeł, poprzez 
procesy przetargowe i aukcyjne, aż po proces dostawy. Głównym zadaniem Portalu Dostawcy jest 
ułatwienie komunikacji pomiędzy dostawcami materiałów, a zamawiającymi, którymi w tym przy
padku są spółki węglowe. Strukturę budowy modułu Zaopatrzenie LMD podano na rysunku l. 
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Kartoteki Centralne 

+ 
Moduł Zaopatrzenie LMD 

Planowanie l Przetargi l ·l 

Potrzeby l Zamówienia LMD 

Dostawy l Portal Dos ta w c y 

Rys. l. Struktura budowy modułu Zaopatrzenie LMD 
w Kompleksie Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM 
Figure l. Delivery module in Logistic Complex 

2. PRZEBIEG PROCESU ZAOPATRZENIA 

Aukcje l 

l 

l 

W procesie zaopatrzenia materiałowego można wyróżnić następujące etapy [4]; 

2.1. ?lany zapotrzebowania materiałowego oraz przetargi materiałowe 

Kopalnie przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczonego w ramach Kompleksu Logistyki Ma
teriałowej SZYK2/KLM, moduł Planowanie LMP, przekazują w miesiącu maju wstępne plany rocz
ne zapotrzebowania materiałowego dla poszczególnych sortymentów materiałowych. Dane te są na
stępnie bilansowane na szczeblu spółek węglowych , grupowane wg Klasyfikacji CPV, stanowiąc 
wstępny plan potrzeb materiałowych . Plan ten jest następnie korygowany przez kopalnie do poło
wy września i wówczas tworzony jest ostateczny plan potrzeb materiałowych na rok przyszły. Po 
akceptacji tych ustaleń przez spółki węglowe, ogłaszane są przetargi na dostawę poszczególnych 
materiałów, w wyniku których zgłaszają się oferenci. Dostawcy w oparciu o przekazaną specyfika
cję przygotowują oferty, które później zasilają moduł Zaopatrzenie LMD komponent "Przetargi", 
gdzie następuje ich bilansowanie oraz porównanie z cenami dotyczącymi dostaw od poszczegól
nych kontrahentów tych materiałów za okresy ubiegłe. Przetargi materiałowe mogą odbywać się 
również przy wykorzystaniu wyróżnionego w module Zaopatrzenie LMD komponentu "Aukcje elek
troniczne", co w przypadku wykorzystania tej techniki prowadzi do istotnej obniżki cen nabycia 
materiałów. W wyniku przeprowadzonego przetargu tworzona jest specyfikacja do umowy na do
stawę materiałów oraz aktualizowana jest kartoteka cen przetargowych, według których poszcze
gólni kontrahenci będą dostarczać materiał. W dalszej kolejności na tej podstawie tworzona jest 
umowa, która rejestrowana jest w portalu ,,Rejestr Umów". 

2.2. Zamówienia materiałowe 

Kopalnie comiesięcznie sporządzają dla poszczególnych oddziałów operatywne plany potrzeb ma
teriałowych na najbliższy miesiąc (często również na okresy dłuższe), w oparciu o które Dział Za-
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opatrzenia kopalni, po zbilansowania tych potrzeb i po analizie posiadanego zapasu tego materiału 
w magazynie, sporządza zamówienie materiału do dostawcy. Zamówienie może być sporządzone 
tylko do dostawcy, z którym zawarto umowę na dostawę materiału (oprócz sytuacji wyjątkowych), 
a ponadto sporządzone zamówienie kontrolowane jest z kartoteką cen przetargowych w zakresie 
wartości złożonego zamówienia (cena materiału w zamówieniu musi być zgodna z tą kartoteką). 
Tak sporządzone zamówienie przesyłane jest do dostawcy, a zarazem stanowi podstawę dla przyję
cia materiału od dostawcy do magazynu. Dla usprawnienia procesu dostaw materiałowych stoso
wane jest rozwiązanie internetowe, wykorzystujące możliwość składania na zamówieniu podpisu 
elektronicznego, przesyłaniu zamówienia do dostawcy drogą elektroniczną z równoczesnym powia
damianiem go SMS, że zamówienie do niego zostało wysłane i jest możliwe do przejrzenia po za
logowaniu się do Portalu Dostawcy. 

2.3. Dostawa materiału 

Dostawa materiału w magazynie przyjmowanajest w oparciu o dowód dostawy sporządzony przez 
dostawcę. Na dowodzie tym musi znajdować się informacja o numerze zamówienia, na podstawie 
którego jest realizowana dostawa, a magazynier w oparciu o kartotekę sporządzonych zamówień, 
sprawdza zgodność dostawy z zamówieniem. W przypadku zgodności magazynier na dowodzie przy
chodu materiału do magazynu nie musi wprowadzać informacji, które automatycznie są generowa
ne na postawie zamówienia (symbol indeksu materiałowego, cena materiału ilość wartość). 

3. MIEJSCE PORTALU DOSTAWCY W PROCESIE ZARZĄDZANIA 
ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Portal Dostawcy stanowi część zewnętrznego łańcucha dostaw występującego w kopalniach i spół
kach węglowych . Wypełnia on przestrzeń pomiędzy zamówieniem, a dostawcą, dając odpowie
dzialnym za zaopatrzenie świetne narzędzie wspomagające ten proces. Pracownik Działu Zaopa
trzenia po wystawieniu zamówienia, ma możliwość jego przesłania w formie elektronicznej do do
stawcy, zamiast stosowania tradycyjnej formy takiej, jak poczta, czy faks . Warunkiem skorzystania 
z takiej możliwości jest zarejestrowanie się dostawcy w Portalu Dostawcy, prowadzonym przez za
mawiającego. Po zarejestrowaniu dostawca otrzymuje identyfikator użytkownika (login) oraz Has
ło, a zabezpieczenia te mają gwarantować, że żadna nie autoryzowana osoba nie będzie miała do
stępu do danych Portalu Dostawcy. Pracownik Działu Zaopatrzenia publikuje wystawione zamówie
nie na Portalu Dostawcy, przy czym zamówienie przed publikacją powinno zostać zatwierdzone przez 
odpowiednie osoby wyznaczone przez ścieżkę kontroli merytorycznej zamówienia oraz podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego upoważnione. Dostawca po zalo
gowaniu ma dostęp do tego zamówienia. Poprzez wykorzystanie mechanizmu podpisu elektronicz
nego dostawca może zweryfikować, czy zamówienie rzeczywiście pochodzi od zamawiającego i jest 
prawidłowe pod względem formalnym (czy zostało podpisane przez odpowiednie osoby). O fakcie 
wysłania zamówienia do dostawcy (publikacji w Portalu Dostawcy), dostawca może być informo
wany SMS'em na wcześniej wskazany (w procesie rejestracji) przez niego numer, bądź e-mail'em 
na wskazane konto. Po otrzymaniu zamówienia dostawca może natychmiast przejść do jego reali
zacji, poprzez odesłanie informacji zwrotnej o otrzymaniu zamówienia i jego akceptacji w całości, 
bądź niektórych tylko pozycji. W przypadku braku akceptacji dla wszystkich lub określonych po
zycji, dostawca wysyła wyjaśnienie, dlaczego nie może ich zrealizować, a informacje te natych
miast trafiają do zamawiającego. W przypadku, gdy dostawca akceptuje realizację pozycji zamó
wienia, ma on możliwość wygenerowania dowodu dostawy, zarówno w formie papierowej, który 
zostanie przedstawiony pracownikowi służb magazynowych podczas dostawy towaru, jak i w for
mie elektronicznej, który bezpośrednio zasili system informatyczny zamawiającego, bez potrzeby 
przenoszenia informacji z dokumentu papierowego przez pracownika magazynu. W czasie trwania 
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dostawy, dostawca ma możliwość bieżącego informowania zamawiającego o etapie realizacji za
mówienia poprzez samodzielne umieszczanie informacji, bądź też przy pomocy systemów zewnę
trznych, takich jak system nawigacji satelitarnej GPS informujący o aktualnym miejscu pobytu do
stawy. Dodatkowo dostawca może mieć wgląd do informacji dotyczących zawartych z zamawiają
cym umów, stopnia ich realizacji, informacji o toczących się postępowaniach przetargowych oraz 
zaproszeń do udziału w aukcjach. Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień Portalu Dostawcy, 
można także udostępnić dostawcy informacje dotyczące bieżących stanów zapasów materiałowych, 
asortymentów materiałowych dostarczanych przez dostawcę, tak, aby on sam mógł reagować po
przez dostawę sortymentu w momencie, kiedy poziom stanów zapasów zbliża się do wcześniej us
talonej z zamawiającym wartości. Portal stanowi także świetną bazę informacj i o dostawcach, pro
wadzi ich rankingi na podstawie wcześniej określonych kryteriów (np. terminowość oraz jakość 
dostaw), gromadzi ich cenniki oraz pozwala na wymianę informacji. Schemat ideowy miejsca Por
talu Dostawcy w procesie zarządzania łańcuchem dostaw podano na rysunku 2. 

Portal Dostawcy 

Dział Zaopatrzenia 

Rys. 2. Schemat ideowy miejsca Portalu Dostawcy w łańcucha dostaw 
Figure 2. Supplier Portal as a part of supply chain 

Obraz strony głównej Portalu Dostawcy podano na rysunku 3. 
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Rys . 3. Portal dostawcy- strona główna 
Figure 3. Supplier Portal- main page 
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4. KLUCZOWE MOŻLIWOŚCI PORTALU 

Portal Dostawcy umożliwia: 
- opracowywanie dla dostawców współpracującym z przedsiębiorstwem, danych dotyczących pro

duktów oraz zarządzanie produktami; 
połączenie z dostawcami różnej wielkości i o różnych możliwościach za pomocą wymiany do
kumentów na bazie XML; 
analizy ustalania źródła dostaw, zwiększenie przejrzystości wydatków w ramach różnorodnych 
lokalizacji i zakresów działalności poprzez dokładne monitorowanie, a także benchmarking wy
dajności oraz relacji z dostawcami; 
ocenę dostawców, poprzez określenie potencjalnych źródeł dostaw przy pomocy systemu infor
macyjnego dostawców, zewnętrznych rynków elektronicznych oraz danych dostawców usług; 
związana z tym jest również redukcja ryzyka wystąpienia przerw w dostawach dzięki nieza
wodnym i jeszcze szybszym procesom służącym do wyszukiwania dostawców oraz ich kwali
fikacji; 
zarządzanie kontraktami, poprzez zapewnienie możliwość opracowywania i monitorowania kon
traktów przez zespoły wdrożeniowe oraz dostawców; 

- konsolidację zawartości, poprzez pozwolenie na mapowanie oraz wyodrębnienie informacji o to
warach i dostawcach, a także na ich przekazywanie do systemów wewnętrznych, elektronicz
nych katalogów oraz baz danych, w celu zapewnienia globalnej przejrzystości wydatków; 

- zarządzanie zawartością katalogów, co umożliwia tworzenie i zarządzanie zunifikowanym ka
talogiem dla handlu elektronicznego (e-commerce) dzięki narzędziom ułatwiającym import da
nych ze źródeł zewnętrznych, opracowywanie spójnych schematów oraz katalogowanie wszyst
kich pozycji, co ułatwia szybsze wyszukiwanie. 

5. WYBRANE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PORTAL DOSTAWCY 

Do ważniejszych funkcji realizowanych przez Portal Dostawcy należą: 
- możliwość zamieszczania informacji kierowanych do wszystkich, bądź określonych dostawców; 
- możliwość otrzymywania informacji od dostawców; 
- możliwość publikowania zamówień dla dostawców; 

możliwość generowania zamówień do dostawcy w formie elektronicznej w formacie xml oraz 
PDF; 
możliwość generowania dowodów dostawy w formie elektronicznej pod otrzymane zamówienia; 
możliwość podglądu stanów magazynowych przez dostawcę u zamawiającego; 

- prowadzenie bazy informacji o dostawcach; 
- prowadzenie rankingu dostawców. 

6. KORZYŚCI PŁ YNĄCE ZE STOSOWANIAPORTALU DOSTAWCY 

Portal Dostawcy został stworzony z myślą o zapewnieniu jak najlepszej komunikacji pomiędzy za
mawiającymi, a dostawcami, jest to nowoczesna platforma informatyczna wykorzystująca Internet 
do wymiany informacji. Dzięki tym rozwiązaniom dostawcy mogą na bieżąco monitorować wiele 
elementów mających wpływ na współpracę handlową oraz uzyskują narzędzie do szybkiej i sku
tecznej komunikacji z zamawiającymi. Do ważniejszych korzyści wynikających ze stosowania Por
talu Dostawcy należą: 
- skrócenie czasu dostawy- zamówienie dociera do dostawcy niemal natychmiast po jego wy

słaniu i może być od razu realizowane, podczas gdy w przypadku użycia tradycyjnych dróg ko
munikacji takich jak poczta, czas dostarczenia zamówienia do dostawcy trwa znacznie dłużej; 
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weryfikacja elektroniczna poprawności złożonego zamówienia- poprzez wykorzystanie mecha
nizmu kwalifikowanego podpisu elektronicznego składanego na wyemitowanym zamówieniu, 
dostawca może natychmiast zweryfikować, czy otrzymane zamówienie pochodzi od zamawia
jącego, oraz czy jest ono złożone z zachowaniem odpowiedniej ścieżki u zamawiającego (czy 
zatwierdziły go odpowiednie osoby po stronie zamawiającego); 
eliminacja papierowego obiegu dokumentów - zastosowanie dokumentów w postaci elektroni
cznej oraz wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozwala na całkowitą eli
minacje papierowego obiegu dokumentów; 
bezpośrednie zasilenie systemów informatycznych dostawców- poprzez zastosowanie elektro
nicznego obiegu dokumentów systemy informatyczne, zarówno dostawców jak i zamawiające
go, mogą być bezpośrednio zasilane danymi z tych dokumentów, bez przepisywania ich z doku
mentów w formie papierowej ; 
bezpośrednia i bieżąca wymiana informacji pomiędzy dostawcami i zamawiającym- poprzez 
możliwość wykorzystania mechanizmów VMI, czyli generowania zamówienia poprzez samego 
dostawcę na podstawie informacji dotyczących zapasów przekazywanych przez samego zama
wiającego, z uwzględnieniem wspólne ustalonych celów dotyczących poziomu zapasów, wskaź
ników relacji zamówień i kosztów transakcyjnych. 
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Supplier Portal as a Delivery Process Support Tool in Coal Mines 

Presentation is provided information technology solution made in web technology, which extends 
scope of used functionality in Logistics Complex in coal mines of supplier relationship and supply 
chain management. 
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Wykorzystanie programów MicroStation i Surfem 
do automatyzacji konstrukcji map górniczo-geologicznych 
podstawowych własności wytrzymałościowych skał 
w otoczeniu wyrobisk górniczych 

Dominik Galica 
IGSMiE PAN, Kraków 

STRESZCZENIE: Jednym z podstawowych celów zakończonego w 2008 roku wdrożenia systemu 
zarządzania złożem w LW "Bogdanka" S.A. była integracja pracy różnych działów kopalni w jed
nym systemie informatycznym. Jednym z podstawowych elementów systemu jest relacyjna baza 
danych. Jako wspólną platformę graficzną przyjęto program Microstation firmy Bentley. W refera
cie przedstawiono przykład zastosowania programów Microstation i Surfer do przygotowania map 
na podstawie informacji pozyskiwanych z systemowej bazy danych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Cyfrowe mapy, własności geomechaniczne, komputerowe wspomaganie 
projektowania, oprogramowanie 

l. WPROW ADZENIE 

W roku 2008 zakończono realizację wdrożenia informatycznego systemu wspomagania decyzji w 
procesie przygotowania złoża do eksploatacji w kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" S.A. Au
torem wdrożenia było konsorcjum składające się z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertni
czych Sp. z o.o. 

Informatyzacja procesu projektowania eksploatacji i zarządzania złożem miała na celu przede 
wszystkim integrację pracy działów pionu górniczego poprzez opracowanie odpowiedniego sposo
bu przepływu informacji, tak aby zapewnić dostęp do niej wszystkim służbom technicznym kopal
ni . Dzięki temu możliwa byłaby optymalizacja planowania i kontroli eksploatacji oraz sterowanie 
procesem wydobycia węgla poprzez wypracowanie nowoczesnej metodyki projektowania i harmo
nogramowania produkcji [l]. 

Podstawowe elementy systemu wdrożone zostały w działach: 
- geologicznym- baza danych geologicznych, numeryczny model złoża, 

- mierniczym - numeryczna mapa górnicza, 
- przygotowania produkcji- harmonogramowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. 

Elementy systemu funkcjonująrównież w działach: 
- zaopatrzenia materiałowego, 
- dyspozytorni. 



Do budowy systemu wykorzystano narzędzia informatyczne wykonane w konsorcjum (progra-
my SoftMine® i MainCoal) oraz dostarczone przez firmy niebędące w konsorcjum [2]: 

Microstation (firma Bentley), 
Surpac Vision, Minex Horizon, MineSched (firma Gemcom), 
MS Projekt, MS SQL Server 2005 (firma Microsoft), 
1/Mine Modeller (firma GMSI) . 
Podstawę zintegrowanego systemu stanowią relacyjne bazy danych zarządzane w systemie MS 

SQL SERVER 2005 oraz środowisko graficzne Microstation będące platformą wymiany danych 
graficznych między różnymi aplikacjami, pozwalające na pracę w rzeczywistym układzie współ
rzędnych. Charakterystyczne cechy systemu to otwartość i modularność. Ma on na celu integrację 
na jednej wspólnej platformie różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, stąd podczas wdroże
nia brano pod uwagę narzędzia, które łatwo mogą zostać dostosowane do rozwiązań formalnych 
panujących w polskim górnictwie. 

2. WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE SKAŁ JAKO ELEMENT SYSTEMU 

Podstawowe własności wytrzymałościowe skał w otoczeniu wyrobisk górniczych oznaczane są na 
podstawie wyników badań "in-situ" (penetrometrycznych) oraz laboratoryjnych. Zbiór parametrów 
geomechanicznych określanych w czasie badań obejmuje m.in. [3]: 

wytrzymałości skał stropowych i spągowych na ściskanie R<> 
wskaźnik szczelinowatości RQD górotworu, 
wskaźnik rozmakalności r skał. 
Dla potrzeb ilościowej charakterystyki ośrodka skalnego obliczane są średnie i średnioważone 

wartości parametrów geomechanicznych dla następujących rodzajów pakietów górotworu: 
strop bezpośredni: pakiet zalegający od 0,00 do 3,00 m nad stropem wyrobiska, 
strop zasadniczy: pakiet zalegający od 3,00 do 6,00 m nad stropem wyrobiska, 
strop bezpośredni + zasadniczy: pakiet zalegający od 0,00 do 6,00 m nad stropem wyrobiska, 
spąg płytki: pakiet zalegający od 0,00 do 2,00 m poniżej spągu wyrobiska, 
spąg głęboki: pakiet zalegający od 2,00 do 5,00 m poniżej spągu wyrobiska, 
spąg płytki+ głęboki: pakiet zalegający od 0,00 do 5,00 m poniżej spągu wyrobiska . 
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Wartości wyżej wymienionych parametrów wytrzymałościowych skał dla poszczególnych pa
kietów przechowywane są w relacyjnej bazie danych systemu (rys. 1). W kilku tabelach oprócz 
wartości własności wytrzymałościowych zapisane są również podstawowe informacje charaktery
zujące otwór, takie jak nazwa, data, lokalizacja i litologia. 

Przygotowana w konsorcjum aplikacja SoftMine®- Penetrometry ułatwia wprowadzanie i mo
dyfikację parametrów geomechanicznych w bazie danych, wspomaga również analizę danych oraz 
tworzenie raportów. Mapy własności wytrzymałościowych skał wykonywane są przez pracowni
ków działu badań i wdrożeń. Wykorzystywane są one przede wszystkim dla celów doboru właści
wej obudowy projektowanych wyrobisk. 

Do przygotowania cyfrowych ich wersji planowano wykorzystać program I!Mine Modeller bę
dący częścią pakietu I!Mine 2000. Narzędzie to posiada niezbędne moduły obliczeniowe, a wizu
alizacja zarówno danych wejściowych jak i wyników analiz odbywa się w środowisku Microsta
tion [2]. Bardzo wysoka cena licencji oraz fakt, że możliwości programu znacznie przewyższają 
wymaganą obecnie funkcjonalność spowodowały, że poprzestano na wdrożeniu Modeliera tylko 
w dziale geologicznym. Konieczne stało się zatem poszukiwanie innych, tańszych możliwości two
rzenia cyfrowych map własności wytrzymałościowych skał w otoczeniu wyrobisk górniczych. 

3. CEL I PODST A WOWE ZAŁOŻENIA PRACY 

Podstawowym celem wykonanej pracy było odejście od procesu ręcznego kreślenia i kolorowania 
map parametrów wytrzymałościowych na rzecz przygotowania map cyfrowych. Przygotowane roz
wiązanie miało uwzględniać m.in. następujące wymagania: 
- Dane źródłowe powinny być pobierane bezpośrednio z bazy danych wdrożonego systemu. 
- Wyjściowe mapy powinny być wykonane w formacie zgodnym z Microstation. 
- Stosowany układ współrzędnych powinien być zgodny z układem współrzędnych map górni-

czych, tak aby możliwe było łatwe wykonywane różnego rodzaju kompozycji mapowych. 
- Proces przygotowania map powinien zostać w znacznym stopniu zautomatyzowany przy zacho

waniu możliwości "ręcznych" modyfikacji w indywidualnych przypadkach. 
- Kopalnia LW "Bogdanka" S.A. powinna posiadać wykorzystywane oprogramowanie (nie po

winien być konieczny zakup nowego oprogramowania). 
Po konsultacji z działem informatyki uzgodniono, że wykorzystany zostanie program Golden 

Software Surfer. Kopalnia posiada zakupione licencje tego programu, a ponadto jest on znany pra
cownikom odpowiedzialnym obecnie za kreślenie map parametrów wytrzymałościowych. Dodat
kowo ustalono, że przygotowana zostanie aplikacja wspomagająca i automatyzująca tworzenie map 
konturowych oraz ich import do środowiska Microstation. 

4. PRZYGOTOWANIE I CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI 

4.1. Wybór platformy programistycznej 

Przed przystąpieniem do budowy aplikacji rozważono kilka możliwości wyboru platformy pro
gramistycznej . Pod uwagę wzięte zostały następujące możliwości : 

przygotowanie skryptowej aplikacji w języku BASIC działającej w środowisku Golden Softwa
re Scripter; 

- przygotowanie aplikacji w języku VBA lub MDL działającej w środowisku Microstation; 
przygotowanie niezależnej systemowej aplikacji (np. na platformie .NET) korzystającej z biblio
tek programu Surfer i Microstation. 
Pierwsze z wymienionych rozwiązań jest zintegrowane z programem Surfer i pozwala w łatwy 

sposób zautomatyzować pracę tego programu, ale posiadajednocześnie dość ubogie możliwości bu-
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dowy graficznego interfejsu użytkownika. Również korzystanie z możliwości Microstation byłoby 
w tym przypadku dość utrudnione. Znacznie większe możliwości pod tym względem dają środowi
ska programistyczne stosowane w Microstation. Praca z aplikacją może zostać łatwo wzbogacona 
o interakcję elementami graficznymi obecnymi w aktywnym modelu pliku dgn. Fiatforma .NET poz
wala w łatwy sposób przygotować aplikacje o bardzo bogatym interfejsie użytkownika . Współpra

ca z Microstation i Surfer odbywa się jednak poprzez dostarczony przez te programy interfejs COM, 
tak więc z funkcjonalnego punktu widzenia tego typu aplikacje nie oferują więcej niż środowisko 

VBA. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania zdecydowano się na przygotowanie aplikacj i 
działającej w środowisku Microstation. 

W następnym etapie konieczne było dokonanie wyboru języka programowania. Obecnie Micro
station wspiera programy napisane w następujących językach programowania: 
- Visual Basic for Applications (VBA), 
- MicroStation Development Language (MDL), 

MicroStation BASIC, 
- MicroStation Java (JMDL) . 

Microstation BASIC i JMDL od dłuższego czasu nie są już rozwijane i nie stanowią aktualnie 
realnych opcji przy tworzeniu nowych aplikacji. Język MDL posiada największe możliwości : jest 
bardzo dobrze zintegrowany z Microstation i oferuje najwyższą wydajność . Jednocześnie progra
mowanie w MDL jest trudniejsze i bardziej złożone niż w pozostałych językach a środowisko pro
gramowania nie jest dostarczane razem z Microstation. 

Za najbardziej odpowiednie środowisko programistyczne uznano w tym przypadku VBA, który 
pomimo pewnego anachronizmu Uęzyk ten właściwie nie jest już rozwijany a Microsoft inwestuje 
obecnie w Visual Studio® Tools for Applications) ciągle jest bardzo dobrym wyborem dla projek
towania małych i średnich aplikacji rozszerzających możliwości Microstation. Wysoki stopień in
tegracji, dobra wydajność, bardzo duża elastyczność rozwiązań i łatwość programowania to niektó
re z zalet tego środowiska [ 4]. 

W aplikacji oprócz standardowych bibliotek VBA i kontrolek rozszerzających możliwości in
terfejsu graficznego wykorzystano także Bentley Microstation DGN Object Library (obiekty Mi
crostation), Surfer Type Library (obiekty Surfer) oraz Microsoft ActiveX Data Objects Library 
(obiekty umożliwiające komunikacj ę z bazą danych) . 

4.2. Charakterystyka aplikacji 

Przystępując do budowy aplikacji założono, że jej zakres funkcjonalności powinien być dość sze
roki. Oprócz swego głównego zastosowania powinna ona również wspomagać innego rodzaju za
dania z zakresu wymiany danych między programami Surfer i Microstation. 

Ogólny schemat aplikacji przedstawiono na rysunku 2. Jej praca przebiega zasadniczo w trzech 
etapach: 
l. komunikacja z bazą danych i kontrola pobranych informacji, 
2. przygotowanie map w programie Surfer i ich eksport do plików wymiany danych, 
3. import danych do środowiska Microstation. 

Wartości parametrów wytrzymałościowych skał zgromadzone są w geomechanicznej części ba
zy danych systemu. Dla poprawnego i sprawnego działania systemu konieczne jest regularne zasila
nie bazy w nowe dane. Na obecnym etapie rozwoju systemu założenie to nie zawsze jest spełnione. 
Część danych nadal jest aktualizowana jedynie w arkuszach kalkulacyjnych. Przygotowywana apli
kacja pobiera dane poprzez interfejs ODBC (Open DataBase Connectivity) . Dzięki temu możliwe 
jest korzystanie z różnych źródeł danych, może to być zarówno baza danych MS SQL SERVER jak 
i pliki programu Excel. Pobrane dane są kontrolowane, a użytkownik podejmuje decyzję jak trak
tować dane, które nie spełniają założonych relacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przygo
towania listy punktów wykluczonych, domyślnie pomijanych podczas tworzenia map. 
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Rys. 2. Ogólny schemat działania aplikacji 
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Elementy graficzne symbolizujące punkty pomiarowe wybierane są spośród predefiniowanych 
ustawień lub z dowolnych dostępnych w projekcie komórek (graficznych lub punktowych). Udecy
dowano, że do symboli tych dołączane będą dane opisowe. Microstation pozwala na łączenie ele
mentów graficznych z danymi przechowywanymi [5]: 
- wewnątrz pliku dgn Uako U ser Data, XML Fragments, XAttributes lub elementy typu Tag), 
- w zewnętrznej bazie danych. 

Na obecnym etapie rozwoju aplikacji przyjęto, że do elementów graficznych dołączone zostaną 
dane opisowe w elementach typu tag. Łączenie elementów z danymi w bazach zewnętrznych posia
da wiele zalet (pozwala między innymi kierować zapytania do bazy danych, przeglądać atrybuty, 
generować raporty), konieczna byłaby jednakże ingerencji w strukturę bazy. 

W drugim etapie program generuje na podstawie wszystkich lub tylko wskazanych na mapie 
punktów pliki danych dla programu Surfer. Następnie zgodnie z wybranymi ustawieniami genero
wana jest mapa konturowa. Użytkownik ma możliwość dostosowania najważniejszych ustawień, 
m.in. metody interpolacji, gęstości siatki i cięcia warstwicowego wynikowej mapy. Możliwe jest 
również wykorzystanie funkcj i "Blank" do pozostawienia na mapie tylko tych punktów siatki, któ
re znajdują się we wskazanym na mapie obszarze lub znajdują się w nie większej niż zadana odle
głości od punktów danych. Ustawienia symboliki elementów graficznych (style linii, tekstu, wypeł
nień) są również dostępne dla użytkownika, wczytywane mogą być także ustawienia z plików w for
macie lvl (Level File). Po wygenerowaniu mapy użytkownik może ,,ręcznie" nanieść na nią poprawki. 

W ostatnim etapie mapa importowana jest do aktywnego modelu Microstation. Dane graficzne 
przekazywane są przez tymczasowe pliki dxf. Zaimportowane elementy umieszczane są na wska
zanych warstwach. 

Po przygotowaniu mapy własności wytrzymałościowych skał w otoczeniu wyrobisk może ona 
zostać dołączona do innych map stosowanych na kopalni. W ten sposób tworzone są różnego rodza
ju kompozycje mapowe (rys. 3). 

Przedstawione rozwiązanie jest obecnie na etapie rozbudowywania możliwości i testowania funk
cjonalności. Oprócz swojego głównego zastosowania program może również służyć do wspomaga-
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nia wymiany danych graficznych między aplikacjami Surfer i Microstation. W szczególności apli
kację można wykorzystać do łatwego importu grafiki z plików srf i grd do modeli dgn oraz do wy
korzystania grafiki Microstation do wykonywania obliczeń i kompozycji mapowych w programie 
Surfer. 

Rys. 3. Mapa własności wytrzymałościowych skał na tle wyrobisk górniczych 

Rozwiązanie to ogranicza oczywiście koszty w stosunku do zakładanego pierwotnie wdrożenia 
programu Modeller do przygotowywania i wizualizacji modeli własności wytrzymałościowych geo
mechanicznych skał w otoczeniu wyrobisk. Możliwości tego rodzaju aplikacji sąjednocześnie bar
dzo ograniczone w porównaniu do zaawansowanych komercyjnych rozwiązań. 

PODSUMOW ANIE 

Jednym z głównych założeń wdrożonego systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania 
złoża do eksploatacji była integracja pracy użytkowników na jednej platformie graficznej . Konie
czne stało się zastąpienie ręcznie przygotowywanych, analogowych map parametrów geomechani
cznych skał przez mapy cyfrowe w standardzie Microstation. Uwarunkowania finansowe i organi
zacyjne sprawiły, że odstąpiono od zakupu dodatkowych licencji programu Modeller i zdecydowa
no się wykorzystać dostępne oprogramowanie Microstation i Surfer. 

Korzystając z dostępnego oprogramowania przygotowano narzędzie automatyzujące tworzenie 
map cyfrowych na podstawie informacji pobieranych z bazy danych geomechanicznych. Tak przy
gotowane mapy mogą być wykorzystywane przez wszystkich uprawnionych użytkowników systemu 
do konstruowania różnego rodzaju kompozycji mapowych i wykonywania ma ich podstawie analiz 
przestrzennych. 
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Application of Microstation and Surfer Programs to the Automation 
of Construction of Geological-Mining Mapsof the Strength Properties 
o f Rocks in the Surroundings o f Min e W orkings 

One o f the basie aims o f the integrated system for deposit management implemented at L W "Bog
danka" S.A. was the integration of the work of the various sections of mine in one computer infor
mation system. Relational database is one of the main elements of the system and Bentley Micro
station is the common graphi c platform. This pa per presents application o f Microstation and Surfer 
programsto the construction of geological-mining maps. 
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Charakterystyki robót górniczych jako elementy systemu 
informatycznego wspomagającego zarządzanie technicznymi 
środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego 

Stanisław Gładzik, Jan Jasiewicz, Roman Magda, Tadeusz Woźny 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Kraków 

STRESZCZENIE: Artykuł ukazuje ogólne założenia budowy systemu informatycznego ułatwiają
cego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego. Wysokowy
dajne zestawy takich środków stanowią obecnie poważny majątek i racjonalne zarządzanie nim na
biera pierwszorzędnego znaczenia. Zrąb systemu stanowiłaby obszerna i stale rozbudowywana ba
za danych wnoszonych przez odpowiedzialnych za poszczególne zbiory pracowników, zatrudnionych 
w różnych komórkach kopalń wchodzących w skład wielozakładowych przedsiębiorstw górniczych. 
System winien być powiązany z wdrożonymi już systemami komputerowymi, z których mógłby 
pobierać przydatne informacje, a w zamian wprowadzane do siebie niektóre dane, przekazywałby 
równocześnie współpracującym systemom. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, systemy informatyczne, zarządzanie środ
kami produkcji, roboty górnicze 

l. WPROW ADZENIE 

Ostatnie 15 lat stanowiło dla polskiego górnictwa węgla kamiennego okres wyjątkowo dynamicznych 
przemian. Nastawione one były na poprawę opłacalności wydobycia urobku i poprawę kondycji eko
nomicznej przedsiębiorstw górniczych. Podjęto wielokierunkowe działania, które aczkolwiek pro
wadzone niekiedy ze zmienną determinacją, przyczyniły się jednak do zrealizowania w znacznym 
stopniu zakładanych celów. Drastyczne zmniejszenie liczby zatrudnionych w tym sektorze pracow
ników pozwoliło na niemal dwukrotny wzrost wydajności ogólnej oraz prawie dwukrotny wzrost 
wydajności dołowej, mimo równoczesnego ograniczania wielkości wydobycia. W uzyskaniu takich 
rezultatów pomogło bez mała czterokrotne zmniejszenie ilości czynnych ścian węglowych, przy czym 
w tym czasie wyeliminowano zupełnie stosowanie najmniej wydajnych ścian z podsadzką suchą, 
a stosowanie ścian z podsadzką hydrauliczną ograniczono do absolutnie koniecznych przypadków. 
W odniesieniu do statystycznego przodka ścianowego zaowocowało to około trzykrotnym wzro
stem wydobycia i osiągnięciem pułapu 3000 ton urobku na dobę. Wydobycie dobowe w przodkach 
ścianowych z podsadzką hydraulicznąjest średnio o połowę niższe, ale za to najbardziej wydajne 
ściany zawałowe uzyskiwały regularnie powyżej lO 000 a nawet powyżej 15 000 ton dobowego 
wydobycia. 

Na uzyskiwanie tak dobrych rezultatów przez znaczną ilość wyrobisk ścianowych , oprócz wy
siłku ludzi, złożyło się również stosowanie wysokowydajnych i niezawodnych zestawów wyposa
żenia ścianowego. Wyposażenie takie jest jednak bardzo kosztowne, gdyż cena każdego nowego 
zestawu urządzeń koniecznego do zainstalowania w nowo-uruchamianym przodku wydobywczym 
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przekracza znacznie kwotę 100 milionów PLN. Przy tak dużych kosztach wyposażenia przodków 
wybierkowych, zagadnienie racjonalnego zarządzania posiadanym, czy planowanym do nabycia 
sprzętem nabrało pierwszorzędnego znaczenia. Z tych względów zespół pracowników Katedry Eko
nomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH podjął się badań na temat opracowania systemu informa
tycznego wspomagania zarządzaniem technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla ka
miennego. 

2. ZASADY BUDOWY I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE TECHNICZNYMI ŚRODKAMI PRODUKCJI 

Główne zadanie stawiane prezentowanemu tu projektowi systemu komputerowego, to ułatwienie 
kadrom kierowniczym przedsiębiorstw górniczych, zwłaszcza wielozakładowych, zarządzanie te
chnicznymi środkami produkcji stosowanymi w podległych zakładach. System taki powinien być 
rozbudowywany stopniowo, obejmując docelowo wszystkie zakłady i wykorzystywane w nich te
chniczne środki produkcji, a poczynając od tych, które nieustannie zmieniają swe miejsce w trakcie 
pracy i przy tym cechują się wysoką wartością, czyli od urządzeń instalowanych w czynnych przod
kach górniczych. Ogólne pojęcie o proponowanym systemie może umożliwić zapoznanie się z ry
sunkiem l (Jasiewicz i in . 2008) przedstawiającym schemat baz danych omawianego systemu za
rządzania środkami produkcji. 

Dla spełnienia postawionego zadania, system powinien czerpać z doświadczeń przeszłości, umoż
liwiać bieżącą kontrolę realizacji przyjętego planu produkcji i wykorzystania posiadanych środków, 

a w uzasadnionych przypadkach ułatwiać podejmowanie decyzji w zakresie korekty realizowanych 
zadań, wreszcie stwarzać możliwość budowy alternatywnych planów wydobycia w przyszłości. Po 
dalszej rozbudowie systemu, mógłby on docelowo poprzez symulację przyszłej produkcji umożli
wiać ocenę jej rezultatów i przez to ułatwiać dokonywanie wyboru najbardziej racjonalnych kie
runków działań. Projektując zręby systemu założono zbudowanie obszernej, składającej się z wielu 
zbiorów bazy danych, umożliwiającej: 
- rejestrację interesujących środków produkcji, 
- planowanie zagospodarowania tych środków, 
- kontrolę wykorzystania tych środków. 

W pierwszym etapie wprowadzany system powinien realizować wszystkie te zadania, które są 
już realizowane w kopalniach przy użyciu różniących się między sobą aplikacji komputerowych lub 
przy pomocy zapisów ręcznych. Ujednolicenia będzie wymagać forma i rodzaj wprowadzanych da
nych, oraz komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za wprowadzanie i zarządzanie róż
nymi pakietami danych. 

Aby choć w skrócie objaśnić ideę funkcjonowania całego systemu, wypada najpierw omówić 
kwestię rejestracji środków produkcji. W zbiorach służących temu celowi należy zapisać wszystkie 
niezbędne dane dotyczące interesującego sprzętu a zwłaszcza: dane techniczne, księgowe, informa
cje o miejscach pracy sprzętu i zmianach tych miejsc, informacje o awariach, modernizacjach, re
montach itp. a na koniec o jego likwidacji . W zbiorach tych należałoby nie tylko dokonać rejestra
cji zaszłości, ale wprowadzać dane na bieżąco po podjętych decyzjach zakupu albo wypożyczenia 
sprzętu. Także wszelkie zachodzące zmiany (miejsca pracy, modernizacje, remonty, awarie i likwi
dacje) powinny być natychmiast odnotowywane. Należałoby również ujmować dane dotyczące 
zwłaszcza pojawiającego się nowego sprzętu, który może być w przyszłości nabyty względnie wy
pożyczony . 

Flanowanie zagospodarowania omawianych środków jest w przypadku takiej branży jak górnic
two zagadnieniem o wiele bardziej skomplikowanym niż w przypadku wszystkich innych gałęzi 
przemysłu z uwagi na fakt sukcesywnej zmiany miejsc pracy większości interesującego nas sprzę

tu. Wiąże się to z ciągłym przesuwaniem czoła czynnych przodków górniczych. Traktując aktualną 
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sytuację jako punkt wyjścia, należy dla rozpatrywanych przedziałów czasowych przyszłości zapla
nować użycie stosownego wyposażenia w zaprojektowanych wyrobiskach, przy uwzględnieniu ko
nieczności utrzymania tego sprzętu w tym czasie w stanie sprawności i ewentualnej potrzeby jego 
wymiany (lub niektórych elementów), albo przeprowadzenia napraw. Proces planowania zagospo
darowania środków produkcji musi być sprzężony z planowaniem frontów robót górniczych. 

Funkcja kontrolna przedstawianego systemu komputerowego nie powinna s ię ograniczać tylko 
do kontroli stanu posiadanych środków produkcji i ich rozdysponowania na te będące w użyciu, bę
dące w remontach (naprawach), czy będące w rezerwie. System powini~n ułatwiać i zapewniać po
prawność wieJowariantowego opracowywania dla przyszłych okresów czasu: 
- harmonogramów robót górniczych, 
- harmonogramów wykorzystania sprzętu, 
- planów remontów, 
- planów inwestycji w zakresie omawianych środków produkcji, 
a po przyjęciu do realizacji najkorzystniejszego dla przedsiębiorstwa planu produkcji, system winien 
zapewnić bieżącą kontrolę zatwierdzonego wariantu. W przypadku istotnych zakłóceń jego realiza
cji a więc w sytuacji braku możliwości uzyskania zaplanowanych wyników, system powinien umoż
liwiać i ułatwiać skorygowanie nieaktualnego, (bo niemożliwego do wykonania) planu. 

3. ZADANIA PODSYSTEMÓW ZWIĄZANYCH Z ROBOTAMI GÓRNICZYMI 

Omawiany system komputerowy powinien współpracować z wdrożonymi już do górnictwa innymi 
systemami komputerowymi, jak chociażby ułatwiającymi księgowość czy systemy dyspozytorskie 
albo też system umożliwiający budowanie cyfrowego modelu złoża . Pozwo!iłoby to pozyskiwać 
z nich potrzebne informacje a równocześnie serie danych odnotowywanych w zbiorach opisywane
go systemu mogły obsłużyć tamte systemy. 

Omawiany system komputerowy składa się z kilkunastu członów (elementów) zwanych turo
boczo "podsystemami" lub "systemami cząstkowymi", które można podzielić na dwie grupy. Grupa 
pierwsza obejmowałaby podsystemy związane ściśle ze środkami produkcji, natomiast grupa druga 
obejmowałaby te, które są związane z robotami górniczymi. W grupie drugiej będącej przedmio
tem niniejszego artykułu przewidziano cztery podsystemy a pierwszy z nich, którego próbę przybli
żenia podjęto tutaj, nosi roboczą nazwę: "Karta pracy przodka". 

Nowa karta winna być zakładana w momencie podjęcia decyzji o uruchomieniu danego przod
ka, po czym już na etapie planowania danego wyrobiska należy przypisać mu odpowiedni numer 
ewidencyjny, pod którym figurować również będzie w kolejnym podsystemie noszącym nazwę: 
"Charakterystyka przodków górniczych". Karta taka zawierać powinna wszelkie potrzebne dane, 
przy czym niektóre z nich U ak na przykład wielkości uzyskanego na zmianie roboczej postępu czo
ła wyrobiska) należałoby wprowadzać systematycznie (najprawdopodobniej w formie raportów po 
każdej dobie, w której przodek ten był obsadzany, natomiast w razie jego zatrzymania po ponow
nym uruchomieniu), inne (np. numery inwentarzowe pracujących w nim maszyn) byłyby wprowa
dzane jednorazowo (lub kopiowane z innych katalogów) a tylko w przypadku wystąpienia zmian
korygowane. Mogłyby tu również występować wskazania, który podsystem i która z jego pozycji 
zawiera wyczerpujący zestaw interesujących danych (np. geologicznych). Jeszcze inną grupę wiel
kości (np . średnie postępy przodka za cały okres jego ruchu) system wyliczałby automatycznie 
i uaktualniałby po każdorazowym raporcie. 

Z uwagi na specyfikę różnych rodzajów przodków należałoby ich karty pracy zróżnicować na
zywając je jak niżej: 
- przodki eksploatacyjne ścianowe, 
- przodki korytarzowe poziome i pochyłe, 
- szyby i szybiki, 
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- przodki komorowe, 
przodki eksploatacyjne inne. 
Najistotniejsze informacje zawarte w tych kartach dotyczyłyby wyposażenia przodków, techno

logii w nich stosowanej oraz uzyskiwanych rezultatów, gdyż stanowiłyby one przesłanki do spo
rządzania planów przyszłej działalności. Niezbędnym byłoby również opisanie ustalonej organiza
cji pracy lub zmian w niej wprowadzanych. Powinna tu być również zamieszczana informacja 
o stanie przodka i każdorazowej jego zmianie (np. przygotowanie, zbrojenie, rozruchu, wybieranie, 
zatrzymanie, awaria, lub likwidacja). 

Kolejny system cząstkowy zwany: "Charakterystyka przodków górniczych" powinien, tak jak 
wskazuje nazwa, zawierać pełną charakterystykę każdego wyrobiska górniczego, dla którego zakła
dana zostaje karta pracy. 

Charakterystyka powinna być sporządzana równolegle z zakładaną kartą pracy przodka. Nale
żałoby wówczas wprowadzić dane zamieszczane jednorazowo. Byłby to przede wszystkim pełny 
komplet danych geologiczno-górniczych. Powinny tam się znajdować (docelowo przy wykorzysta
niu zapisu cyfrowego map) również informacje o przewidywanych zmianach niektórych parame
trów z określeniem konkretnych miejsc ich wystąpienia. Charakterystyka powinna też ujmować dane 
geometryczne przodka, zwłaszcza: długość oraz wysokość (gabaryty), całkowity wybieg, oraz dłu
gości dróg transportu ludzi, urobku i materiałów. Wielkości te byłyby wprowadzane jednorakowo, 
po czym mogłyby być korygowane sporadycznie lub okresowo. Niektóre wielkości byłyby wylicza
ne automatycznie przez system (np. wielkość całkowitego postępu od uruchomienia przodka) po 
wczytaniu raportów dobowych podających wielkości postępów uzyskanych na zmianach roboczych. 

W odniesieniu do urządzeń pracujących na rzecz danego przodka jak: środki transportu ludzi 
i materiałów (np. kolejki podwieszane, kołowroty, ewentualnie wozy oponowe itp.) należałoby od
notowywać typ każdego z nich i jego numer inwentarzowy. Powinien być również odnotowany sym
bol technologii prowadzenia danego przodka. 

Należy przewidzieć w koniecznych przypadkach możliwość sporządzania korekt wprowadzo
nych danych w razie ich istotnych odchyłek od wielkości zapisanych uprzednio, co może mieć miejs
ce przykładowo w odniesieniu do parametrów kopaliny czy skał otaczających. 

Następny omawiany tu podsystem ma roboczą nazwę : "Technologia wykonywania przodków". 
O ile poprzednie podsystemy ("Karta pracy przodka" oraz "Charakterystyka przodków górniczych") 
dotyczą wykonanych, czynnych lub projektowanych wyrobisk na danej kopalni lub grupy kopalń , 

to podsystem "Technologia wykonywania przodków" obejmować powinien wszelkie znane lub pro
jektowane technologie. Powinny tu zostać scharakteryzowane wszystkie możliwe technologie odno
szące się do wszystkich typów przodków górniczych a więc: przodków eksploatacyjnych ścianowych 
ewentualnie innych, przodków korytarzowych poziomych i pochyłych, szybów i szybików oraz przod
ków komorowych. Zgodnie z nazwą podsystemu należy zamieścić w nim istotne informacje wyróż

niające różne technologie. W odniesieniu do ścian powinny to być informacje na temat: rodzaju obu
dowy (np. stalowa zmechanizowana lub stalowa indywidualna), sposobu urabiania kopaliny (przy
kładowo kombajnem albo strugiem), sposobu kierowania stropem (zawał, podsadzka sucha, pod
sadzka hydrauliczna z podaniem rodzaju tam podsadzkowych), kierunków prowadzenia przodka 
(od lub do pola, po wzniosie lub upadzie albo diagonalnie), utrzymywania lub likwidacji chodników 
za ścianą i ewentualnego wykonywania pasów podsadzkowych czy wnęk, itd. W odniesieniu do 
przodków korytarzowych istotne byłoby określenie rodzaju usprzętowienia, np. drążenie z użyciem 
kombajnu czy wiertnic albo wiertarek ręcznych i strzelanie, użycie ładowarek, sposobu odstawy 
urobku, np. z wykorzystaniem przenośników lub wozów kopalnianych, rodzaju obudowy i sposobu 
jej zabudowy, ewentualnie w przypadku prowadzenia wyrobiska w warunkach szczególnych, np. 
wierceń wyprzedzających itp. Podobnego typu informacje należałoby ujmować w razie opisywania 
technologii wykonywania pozostałych typów wyrobisk górniczych a zakres danych również musiał
by ulegać poszerzeniu w razie konieczności ich wykonywania w warunkach występowania zagro
żeń górniczych zwłaszcza wyższych klas czy kategorii. 
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Ostatnim opisywanym tu systemem cząstkowym jest podsystem zwany, jako: "Harmonogram 
robót górniczych". Zadania wykonywane przez niego stanowiąjeden z celów budowy całego pro
ponowanego tu systemu i stanowią najważniejszą przesłankę prowadzenia racjonalnej gospodarki 
wszelkimi dostępnymi środkami produkcji . Harmonogramy takie należy rozumieć jako wyznacze
nie realizacji w określonym miejscu i czasie wszystkich prowadzonych robót górniczych. Należa
łoby zapisywać na stałe harmonogramy już wykonanych i zakończonych wyrobisk (harmonogramy 
zaszłości), kontrolować realizację zatwierdzonego do wykonywania i właśnie realizowanego har
monogramu (harmonogram obowiązującego planu produkcji) oraz sporządzać w sposób warianto
wy dla zakładanych przedziałów czasu przyszłości wszelkie sensowne harmonogramy prowadze
nia przyszłych robót (harmonogramy możliwych w przyszłości rozwiązań), przy czym po przeana
lizowaniu i wybraniu rozwiązania najbardziej racjonalnego, stawałoby się ono obowiązującym pla
nem zadań do wykonania. System powinien oczywiście przewidywać możliwość dokonania w uza
sadnionych przypadkach korekty obowiązującego planu w każdym czasie, kiedy już wiadomo, że 
dotychczasowy plan stał się nierealny albo niekorzystny. Zatwierdzone do realizacji harmonogramy 
stanowią równocześnie obowiązujący plan produkcji zakładów górniczych wyrażający w formie gra
ficznej postępy poszczególnych przodków. Możliwość łatwej i szybkiej konstrukcji alternatywnych 
harmonogramów prowadzenia w przyszłości wszystkich koniecznych robót górniczych z uwzględ
nieniem ich zależności w sensie logicznej kolejnośc i ich wykonywania, stanowić będzie duże uła
twienie dla wyboru najracjonalniejszych rozwiązań, przy czym system mógłby podpowiadać, które 
rozwiązania są najlepsze. Projektując opracowanie tego podsystemu zakłada się stworzenie możli
wości równoczesnej możliwości przeliczania zaplanowanych postępów robót na efekty produkcyj
ne rzeczowe, rozumiane jako konkretna ilość planowanej do wydobycia kopaliny o dokładnie okreś

lonych parametrach. W dalszej przyszłości należałoby myśleć o modyfikacji całego systemu i roz
budowanie go w sposób pozwalający na równoczesne z symulacją różnych wariantów rozwoju przy
szłego wydobycia (czyli alternatywnych harmonogramów projektowanych robót górniczych), wy
liczenie ekonomicznych efektów tych wariantów. 

PODSUMOW ANIE 

Dążąc do zmniejszania kosztów produkcj i, górnictwo węgla kamiennego tak jak każda inna gałąź 
przemysłu sięga po coraz wydajniejsze środki produkcji . W interesującej nas branży .środki te są 
jednak bardzo kosztowne. Obecnie koszt wyposażenie jednego przodka wybierkowego w wysoko
wydajny, zmechanizowany, zapewniający bezawaryjną pracę kompleks ścianowy mocno przekra
cza kwotę 100 milionów złotych a w przypadku ścian długich może zbliżać się do 200 milionów. 
W kopalni średniej wielkości powinny pracować minimum dwa takie kompleksy, przy czym w ra
zie wybiegów ścian nieprzekraczających 1000 metrów (a takie wybiegi z uwagi na tektonikę pol
skiego zagłębia w zasadzie stanowią normę) i związaną z tym konieczność przezbrajania ścian na
wet, co kilka miesięcy, koniecznością staje się posiadanie trzech a raczej czterech kompleksów. Już 
na szczeblu pojedynczej kopalni optymalne zarządzanie tak kosztownymi środkami produkcji nabra
ło pierwszorzędnego znaczenia. Zagadnienie to należy rozpatrywać w stosunkowo długich (kilku
letnich) przedziałach czasowych, przy czym należy pamiętać o wyjątkowo wysokim w stosunku do 
innych przemysłów stopniu ryzyka związanym z niepełnym rozpoznaniem przyszłych warunków 
pracy (bo pewne rozpoznanie uzyskuje się dopiero po wybraniu kopaliny) oraz nie do końca prze
widywalnym zachowaniem górotworu i szeregiem zagrożeń górniczych. 

W przypadku przedsiębiorstw górniczych wielozakładowych jak na przykład Kompania Węglo
wa problem gospodarki środkami produkcji staję się o wiele bardziej złożony, choć równocześnie 

istnieją tu większe możliwości manewru. 
Tak, więc z uwagi na to, że zarządzanie środkami produkcji w przedsiębiorstwach grupujących 

kilka kopalń stanowi skomplikowane zagadnienie, powstał pomysł budowy systemu komputerowe-
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go ułatwiającego to zarządzanie. System ten w zamyśle autorów powinien być przydatny nie tylko 
kadrom zarządzającym na szczeblu jednostek nadrzędnych, ale powinien ułatwiać i usprawniać pra
cę także pracownikom zatrudnianym w poszczególnych zakładach górniczych. Dla przykładu: opra
cowywany system winien ułatwiać sprawną i szybką konstrukcję wielewariantowych planów wy
dobycia w przyszłości oraz kontrolę realizacji zadań bieżących a w razie konieczności szybką ko
rektę obowiązujących planów, celem dostosowania ich do aktualnej sytuacji . System powinien rów
nież usprawnić całościowo prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotowymi środkami pro
dukcji, włącznie ze sporządzaniem planów przyszłych inwestycji. 

Istota koncepcji polega na objęciujednym systemem komputerowym wszystkich zagadnień zwią
zanych z najszerzej rozumianą gospodarką środkami produkcji (aktualną i w przyszłości) oraz za
gadnień związanych z planowaniem przyszłej i kontrolą bieżącej produkcji . 

Z uwagi na ramy niniejszego artykułu, przedstawiono w nim jedynie skrótowo te elementy sys
temu, które wiążą się z robotami górniczymi wykonywanymi w kopalniach a z pozostałymi zagad
nieniami można się zapoznać w innych już wydanych albo planowanych do wydania artykułach. 
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of technical means of production in hard coal mining. Currently, high-dutysetsof such means are 
valuable and their rational management is becoming a priority. A vast and continuously extended 
data base would be the system core. Data would be introduced by a supervisor of a given group of 
workers employed in various mines being a part of multi-piant mining companies. The system. should 
be connected with the computer systems which have already been implemented, which would en
able the co-operating systems to exchange useful information. 
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Autodesk Productstream nowe możliwości zarządzania 
dokumentacją projektową w Zakładzie Maszyn Górniczych 
Glinik Sp. z o.o. - doświadczenia wdrożeniowe 

i dalsze kierunki rozwoju 

Marcin Gryz 
AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie 
e-mail: marcin.gryz@autor.com.pl 

STRESZCZENIE: Powodzenie wdrożenia oprogramowania PDM w Zakładzie Maszyn Górniczych 
Glinik Sp. z o.o. można przypisać temu, że zostało ono zrealizowane jako rozwój Systemu CAD, 
a nie wprowadzenie dodatkowej aplikacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zakład Maszyn Górniczych Glinik PDM CAD zarządzanie dokumentacją 
wdrożenie Autodesk Productstream 

W maju 2008 roku zakończyło się wdrożenie oprogramowania Autodesk Productstream do zarzą
dzania dokumentacją projektową w Zakładzie Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. Jest to jed
no z pierwszych wdrożeń tego typu w Polsce i jedno z największych w naszym regionie Europy. 
Wdrożenie zreal izowała firma AutoR KSI, autoryzowany partner Autodesk. Wdrożenie miało na 
celu uporządkowanie zarządzania dokumentacją i obiegu dokumentów, a także organizację pracy 
projektowej, przy zapewnieniu pełnej kontroli nad zmianami i poszczególnymi wersjami projek
tów. 

Rys. l. Składniki Systemu Inżynierskiego 
Figure l. Engineering Systems Components 
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System zarządzania dokumentacją projektową istnieje w każdej firmie, w której taka dokumen
tacja jest opracowywana lub wykorzystywana. Nie znaczy to jednak, że ten system jest wspomaga
ny komputerowo . Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. posiada wdrożony System Zapew
nienia Jakości według normy ISO. Obejmuje on również zarządzanie dokumentacją projektową. 
Skąd więc pomysł na krok w kierunku oprogramowania komputerowo wspomagającego zarządza
nie dokumentacją? Aby mówić o możliwościach, jakie niesie ze sobą oprogramowanie wspomaga
jące zarządzanie dokumentacją projektową należy spojrzeć na nie z perspektywy całego systemu 
projektowania w firmie, w którego skład wchodzą oprócz oprogramowania CAD (Computer Aided 
Design), oprogramowanie PDM (Produkt Data Management), oprogramowanie systemowe, sprzęt, 
procedury, dane i ludzie. 

Wdrożenie oprogramowania PDM powinno być wplecione w cały system i nżynierski i komple
mentamie z oprogramowaniem CAD wspierać proces projektowania w firmie. W obszarze zarzą
dzania dokumentacją przełomowym krokiem był rozwój oprogramowania CAD w kierunku pracy 
wieloplikowej. Otworzyło to możliwości pracy współbieżnej i wielokrotnego wykorzystania raz 
stworzonych projektów, czego nie może zapewnić tradycyjny system zarządzania dokumentacją 
papierową. Od wielu lat w Zakładach Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. prace projektowe są 
wykonywane w trzech wymiarach przy wykorzystaniu Autodesk Inventor, a tworzone Prototypy 
Cyfrowe są coraz bardziej zbliżone do rzeczywistości zawierają też coraz więcej informacji o ce
chach produktu. Otwiera to możliwości automatycznego przekazywania tych inforrpacji do innych 
działów przedsiębiorstwa bez utraty danych. 

Rys . 2. Cyfrowy Prototyp Obudowy Górniczej 
Figure 2. Digital Prototyp of Roof Support 

W ZMG Glinik każde nowe urządzenie jest projektowane na indywidualne potrzeby klienta. 
To wymusza sprawne działanie zespołów projektowych. Ciągły rozwój systemu projektowania 
w firmie sprawia, że finalny produkt jest wyższej jakości, lepiej spełnia oczekiwania odbiorcy i pow-

648 



staje w krótszym czasie. Te cechy okazały się niezwykle istotne w przypadku konkurencyjnego 
rynku, na którym działa Zakład Maszyn Górniczych Olinik Sp. z o.o. Brak rozwoju po zakończe
niu wdrożenia oznacza powolną śmierć systemu. 

Rys. 3. Rozwój Systemu Inzynierskiego 
Figure 3. Engineering Systems evolution 

Można więc postawić pytanie: skoro jest to naturalny krok w kierunku rozwoju, dlaczego opro
gramowania komputerowo wspomagające zarządzanie dokumentacją projektową nie są powszech
nie używane? Wiele firm podjęło próbę wdrożenia takiego oprogramowania po czym szybko wyco
fało się z tego pomysłu. Jakie są więc kluczowe czynniki sukcesu takiego wdrożenia? 

Czynniki sukcesu wdrożenia możemy podzielić na dwie grupy: 
- dotyczące cech wdrożonego oprogramowania, 
- dotyczące cech usług wdrożeniowych . 

W pierwszej grupie znajdziemy takie cechy jak, np. odpowiedzi na trudne pytania. Powszechnie 
uważa się, że czym bardziej produkt jest modyfikowalny, tym lepszy. Idąc tym trybem myślenia 
prym powinny wieść tzw. "programy szyte na miarę". Błąd w tym myśleniu polega na złym obli
czeniu kosztów takiego wdrożenia. Kosztem wdrożenia nie jest tylko zapłata za oprogramowanie, 
czy usługi wdrożeniowe, ale również przerwy w pracy, prace analityczne, badawcze i konsultacyj
ne. Na etapie wdrożenia systemu w pełni parametryzowanego należy odpowiedzieć na każde, na
wet najdrobniejsze pytanie co do zachowania programu w poszczególnych sytuacjach. Takie wdro
żenie staje się jeszcze droższe i jeszcze trudniejsze. Bilans zysków i strat może wyjść niekorzyst
nie. Oprogramowanie powinno w pewnym zakresie dostarczyć odpowiedzi na niektóre pytania, 
a tym samym ustrzec wdrażającego przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji parametryza
cyjnych. Takie oprogramowanie jest tworzone na podstawie najlepszych praktyk zebranych przez 
producenta. To zabezpiecza nas przed wystąpieniem sytuacji, których nie przewidzieliśmy na eta-
pie analizy potrzeb. ·-

Do drugiej grupy czynników sukcesu dotyczących usług wdrożeniowych zaliczymy komunika
cję międzyludzką. Usługi wdrożeniowe nie powinny być skupione na technicznym wykonywaniu 
konfiguracji . Jest to czynność, która jest czynnikiem koniecznym, lecz niewystarczającym do suk
cesu wdrożenia. Proces wdrożenia jest procesem wzajemnego poznawania się. Konsultant firmy 
wdrożeniowej powinien mieć umiejętność zrozumienia potrzeb klienta. A także zdolność przeka
zywania mu informacji. Musi dokładnie wytłumaczyć klientowi, w jaki sposób wdrażane oprogra
mowanie pomoże mu w pracy. Oprogramowanie nie jest dla firmy oprogramowanie jest dla ludzi 
na nim pracujących . Dane są dla firmy. Konsultant powinien mieć zdolność wyszukania korzyści 
dla użytkownika i jasnego zakomunikowania mu ich. W przeciwnym przypadku użytkownik nie 
będzie używał oprogramowania w sposób efektywny i nie wykorzysta w pełni jego możliwości. 
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Zadaniem konsultanta jest przekonanie użytkowników, że używanie tego oprogramowania ma sens. 
Po pierwsze pomoże mu w codziennej pracy, po drugie jego praca przekłada się na sukces całej 
firmy . 

Autodesk Productstream New Opportunities with Produet 
Data Management in Glinik Mining Machinery Plant Ltd. -
Implementation Experience and Evolution Directions 

PDM software Implementation in OLINIK Mining Machinery Plant Ltd. was successful thanks to 
treat it as CAD System evolution, not as additional application. 
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Koncepcja reinżynieringu procesów utrzymania ruchu 
w Działach Maszyn Dołowych Oddziałów Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. przy wykorzystaniu 
specjalistycznego oprogramowania CMMS 
(Computerised Maintenance Management Systems) 

KrzysztofJanik 
KGHM "Polska Miedź" S.A., Biuro Zarządu 

STRESZCZENIE: Koncepcja radykalnych zmian w procesach utrzymania ruchu w Działach Ma
szyn Dołowych Oddziałów Górniczych KGHM ,,Polska Miedź" S.A., przy wykorzystaniu specjali
stycznego oprogramowania jest odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku oraz dostępność nowo
czesnych technologii. Optymalizacja procesu obsługi i utrzymania maszyn górniczych poprzez wdro
żenie oprogramowania klasy CMMS przy zapewnieniu skutecznej wymiany danych pomiędzy ob
szarem eksploatacji maszyn na dole, zapleczem remontowym na powierzchni oraz służbami kie
rownictwa i dozoru ruchu Zakładów Górniczych stanowi podstawowy cel projektu uruchamianego 
wKGHM. 

SŁOWA KLUCZOWE: CMMS, reinżyniering, utrzymanie ruchu, maszyny górnicze 

l . KONTEKST PROJEKTU 

Organizacja procesów utrzymania ruchu mimo wielu podobieństw zawsze stanowi unikalne roz
wiązanie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Zakład Górniczy, mając także własną specyfikę, 
wymaga indywidualnego podejścia do tego zagadnienia. Doświadczenia pozwalają weryfikować 
założenia i doskonalić przyjęte rozwiązania, jednak otoczenie, dostarczające nowe technologie, ma 
znaczący wpływ na tempo i wielkość zmian w tych rozwiązaniach. 

1. 1. Rys historyczny 

KGHM już w początkach swojej działalności musiał zmierzyć się z problematyką utrzymania ma
szyn górniczych, a jednym z pierwszych twórców nowych struktur, wówczas Wydziału Maszyn 
Ciężkich, był Piotr Maćków. Wspominając lata 1969-1978 tak pisał: "Swoją pracę zacząłem od 
organizacji dyspozytorni maszyn dołowych. Rosnące z roku na rok wydobycie, a wraz z nim ilość 
maszyn, wymagało większej sprawnośc i w zarządzaniu . Dzięki służbie dyspozytorskiej można by
ło operatywnie pomagać dowolnym oddziałom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.( .. . ) 
Aby nie stracić wielu cennych informacji eksploatacyjnych, których mnóstwo codziennie docierało 
do różnych adresatów, zacząłem się zastanawiać jak je zbierać, przetwarzać i wykorzystywać . Tak 
rodził się SEPAR- System Ewidencji Pracy Awarii Remontów. Dokumenty źródłowe opracowa
łem tak, by informacje były "strawne" dla komputera. System musiał być autonomiczny - elemen-
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tów gospodarki materiałowej i osobowej dla potrzeb SEPAR-a nie można było w tym czasie "po
bierać" z już funkcjonujących systemów ze względu na różne miejsca przetwarzania i niekompaty
bilność. Współpraca z Folitechniką Wrocławską była bardzo owocna. Koledzy matematycy szybko 
opracowali programy. My zawoziliśmy karty perforowane, jako nośniki informacji, Centrum Obli
czeniowe na swoich Odrach przetwarzało je i otrzymywaliśmy szereg wydruków, z których można 
się było dowiedzieć o pracy maszyn, awariach, a przede wszystkim o kosztach (w zł/t) w odniesie
niu do maszyn, oddziałów i rejonów" [1]. 

Z czasem system SEP AR doczekał się opracowania na komputery osobiste, ale jego znaczenie 
powoli malało. Wraz z wdrażaniem systemu SAP od 2000 roku rozpoczęła się kolejna era informa
tyzacji KGHM, w tym służb utrzymania ruchu maszyn górniczych. Zintegrowany system miał wspie
rać planowanie i realizację działań oraz zarządzanie obiektami podlegającymi zleceniom remonto
wym. 

1.2. SAP -nowa koncepcja zarządzania 

Informatyczne wspomaganie obszaru związanego z remontami i utrzymaniem ruchu wiązało się 
przede wszystkim z definicją w nowym systemie informatycznym kilku zasadniczych dla popraw
nego funkcjonowania oprogramowania obszarów. Pierwszym było odzwierciedlenie w systemie 
struktury organizacyjnej firmy, gdyż wszystkie zdarzenia rejestrowane w systemie jak również 
obiekty w nim zdefiniowane odnoszą się do elementów takiej struktury. Drugim bardzo istotnym 
elementem systemu SAP było zdefiniowanie kartoteki obiektów. Obiekty (maszyny, urządzenia, 
systemy, instalacje, itd.) w SAP stanowią punkt odniesienia dla wszelkich zdarzeń i prac rejestro
wanych w module PM (Gospodarki Remontowej i Utrzymania Ruchu). Jest to zatem kartoteka 
obiektów istotnych z punktu widzenia służb technicznych. Zawiera ona zarówno specyfikacje te
chniczne obiektów jak i ich wzajemne powiązania. Należą one do tzw. danych podstawowych sys
temu. W odniesieniu do nich tworzona jest historia awarii, remontów, konserwacji. Szczegółowość 
ich zdefiniowania określa możliwości późniejszego raportowania, analiz kosztów itp. 

Narzędziami w module PM do rejestracji zdarzeń i prowadzonych prac są zawiadomienia oraz 
zlecenia. Zawiadomienia jako informacyjny zapis zdarzeń w celu np. późniejszego podjęcia dzia
łań, opisania awarii itp. nie zawierają w sobie bezpośrednio informacji o kosztach. Te są zawarte w 
zleceniach PM rejestrujących wszelkie możliwe koszty (np. robocizna własna, usługi firm obcych, 
materiały, itd.) w odniesieniu do konkretnego obiektu zdefiniowanego we wspomnianej powyżej 
kartotece oraz do elementu wymienionej struktury organizacyjnej . Tym mechanizmem można uzy
skać bardzo szczegółowe informacje na temat kosztów, historii obiektów, zaangażowanych w pra
ce oddziałów, warsztatów itp. Warunkiemjest rzetelność danych rejestrowanych na zleceniach. 

Duża szczegółowość danych podstawowych systemu oznacza indywidualne zlecenie na każdą 
pracę i identyfikację rodzaju prac (np. remont kapitalny, konserwacja, naprawa awaryjna, przegląd, 
itd.). Mniejsza, realizowana poprzez zlecenia zbiorcze (np. jedno otwarte na cały rok lub czas życia 
maszyny), oznacza prostszą obsługę kosztem mniejszej ilości informacji do późniejszych analiz. 

Kompromis wyznacza granicę dokładności uzyskiwanej informacji oraz historii. 
Pozostaje jeszcze jedna, bardzo istotna sprawa- system funkcjonuje na powierzchni, praca od

bywa się na dole, zatem przekaz informacji jest zawsze jednostronny a sam system postrzegany 
jest przez służby utrzymaniajako dodatkowa uciążliwość i utrudnienie pracy. 

2. SYSTEM CMMS W ORGANIZACJI KGHM 

2.1 . Role SAP i CMMS · 

Obecnie w systemie SAP obsługiwany jest proces utrzymania ruchu maszyn górniczych w ramach 
modułu gospodarki remontowej PM oraz modułu gospodarki materiałowej MM. Zgodnie z kon
cepcjami wdrożenia obu modułów realizacja tego procesu obejmuje ewidencję części zamiennych 
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pobieranych z magazynu na potrzeby wykonywanych prac naprawczych, ewidencję kosztów robo
cizny własnej oraz zakup usługi serwisowej . 

Pomimo znacznej pracochłonności związanej z obsługą procesu w systemie SAP, do wykony
wania analiz problemowych dostępny jest bardzo ograniczony zakres informacji . Dzieje się tak, 
ponieważ: 

- nie jest prowadzona w module MM systemu SAP ewidencja zużycia materiałów obcych (do
stawcy usług serwisowych); 

- wykonawcy usług serwisowych nie uczestniczą w procesach ewidencyjnych (elektronicznej wy
mianie danych), wymiana informacji odbywa się wyłącznie w formie papierowej; 

- koszty usługi serwisowej ewidencjonowane są okresowo i sumarycznie, tzn. po zakończeniu 
prac przy maszynie (trwających kilka dni lub tygodni) łączne koszty robocizny i łączne koszty 
zużytych materiałów, wykorzystanych do realizacji usługi są rejestrowane z dniem zakończenia 
prac i są to jedyne dane zaewidencjonowane systemowo, na podstawie których można monito
rować realizację usług serwisowych; 

- dekretacja kontrolingowa zużycia materiałów z magazynu jest często niezgodna z faktyczną za
budową części w maszynie; spowodowane jest to koniecznością podania obiektów kontrolingo
wych dekretacji podczas tworzenia wszystkich dokumentów RW (również dla części zamien
nych, dla których w chwili wydania z magazynu nie jest znane docelowe przeznaczenie- zabu
dowa); 

- kontroli i zatwierdzaniu podlegają dokumenty papierowe, zawierające dane szczegółowe o prze
biegu prac i asortymencie zużywanych materiałów, które w pełnym zakresie informacyjnym nie 
są ewidencjonowane w żadnym systemie informatycznym; 

- na pracownikach własnych kopalni spoczywa cały ciężar tworzenia ewidencji kosztów utrzyma 
nia maszyn w systemie SAP. 
Stanowi to istotne ograniczenie przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju analiz techniczno-eko

nomicznych, kalkulacji i porównań, szczególnie dotyczących efektywności realizacji usług serwi
sawania oraz remontów maszyn, dlatego też opracowana została koncepcja zastosowania systemu 
CMMS, zintegrowanego z systemem ERP SAP, do elektronicznej obsługi omawianego procesu. 

2.2. Cele i oczekiwania 

W ramach realizacji projektu planuje się objęcie obsługą informatyczną całości prac związanych 
z utrzymaniem maszyn dołowych w Oddziałach Górniczych. Ze względu na specyfikę obsługi za
kupu usługi oraz odmienne procesy ewidencyjne prac realizowanych przez zewnętrzne służby ser
wisowe oraz pracowników własnych, zatrudnionych w Działach Maszyn Dołowych, w podstawo
wych założeniach projektowych zaproponowano realizację prac w dwóch etapach. Jednocześnie, 
biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień objętych projektem, zaproponowano wyodrębnienie roz
wiązania pilotażowego w ramach każdego etapu. Taki podział procesu wdrożenia powinien zapew
nić zminimalizowanie zagrożeń, koncentrację sił i środków na sekwencyjnej realizacji zadań, suk
cesywnej eliminacji zidentyfikowanych problemów i zagrożeń, a przez to osiągnięcie założonych 
celów, tj .: 
- zapewnić ewidencję prac realizowanych przez serwisy obce oraz własne służby utrzymania 

w ramach jednego systemu poprzez zapis danych bezpośrednio w systemie (bez pośrednich do
kumentów papierowych); 

- ujednolicić stan wiedzy o eksploatacji maszyn dołowych poprzez efektywną dwukierunkową 
wymianę danych operacyjnych utrzymania ruchu pomiędzy dołem a górą kopalni; 

- udostępnić informacje o stanie i historii eksploatacyjnej maszyn na potrzeby wspomagania de
cyzji operacyjnych służb dozoru ruchu maszynowego na dole; 

- sukcesywnie budować bazę historii serwisowej poszczególnych maszyn dołowych dla potrzeb 
efektywnej współpracy z dostawcami tych maszyn (propozycje poprawy niezawodności), jak 
również dla poprawy programów eksploatacyjnych tych maszyn. 
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2.3. Zakres planowanych zmian 

Nowy system informatyczny klasy CMMS realizowany będzie na bazie rozwiązania InforEAM. 
Uwzględnia wykorzystanie urządzeń przenośnych (laptopy przemysłowe o wzmocnionej konstruk
cj i) we wszystkich komorach maszyn dołowych. Urządzenia te będą pracowały w trybie off-line. 
Dane będą przekazywane pomiędzy komorami a powierzchnią poprzez nośnik, np. typu pen-drive 
(pamięć zewnętrzna USB). W przypadku komory z zapewnionym dostępem do sieci informatycz
nej KGHM dane będą przekazywane w trybie on-line. 

Zakres planowanych zmian w organizacji procesów utrzymania ruchu maszyn dotyczy: 
- prowadzenia w systemie CMMS ewidencji zużycia materiałów obcych (dostawcy usług serwi

sowych), w tym także w okresie gwarancji; 
- włączenia wykonawców usług serwisowych w procesy ewidencyjne oraz wprowadzenie elek

tronicznej wymiany danych, w zakresie dotyczącym współpracy z daną firmą; 
- prowadzenia ewidencji usług serwisowych na bieżąco, tzn. po zakończeniu prac na zmianie, da

jąc możliwość bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac oraz systemowej kontroli i egzekwo
wania gwarancji na części zamienne, podzespoły oraz realizowane usługi; 

- prowadzenia ewidencji rozchodów materiałów z magazynu na potrzeby ewidencji kosztów 
w SAP oraz rejestrowanie zabudowy części do maszyny w systemie CMMS; 

- wprowadzenia kontroli i zatwierdzania dokumentów elektronicznych w systemie CMMS, ze 
skutkiem dla drukowanych dokumentów rozliczeniowych; 

- wprowadzenia systemowego opisu zaprojektowanej ścieżki procesu utrzymania ruchu maszyn 
górniczych oraz pozyskiwanie na bieżąco danych szczegółowych o przebiegu prac i asortymen
cie używanych materiałów w pełnym zakresie informacyjnym do hurtowni danych oraz syste
mów raportowania. 
Najważniejsze funkcje, które w ramach systemu CMMS będą realizowane to: 

- zarządzanie umowami z dostawcami usług, w tym: 
- procesowa aktualizacja cenników (części zamienne) oraz stawek (rbh), 
- procesowa aktualizacja listy pracowników serwisów zewnętrznych; 

- zarządzanie gwarancjami- raportowanie zgłoszeń gwarancyjnych; 
zarządzanie dokumentacją techniczną maszyn; 

- zarządzanie procesami Workflow, w tym: 
- obsługa zgłoszeń stałych- przeglądy, konserwacje, 
- obsługa zgłoszeń awarii, 
- obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, 

obsługa ofert po inspekcji, 
bieżące potwierdzenia wykonania usługi , 

- obsługa ,,Protokołów odbioru usługi" i "Arkuszy wpisu usługi" w SP.P, 
- rozliczenie pracy własnych służb utrzymania ruchu, 
- obsługa ruchów materiałowych- magazyny "oddziałowe" , 

elektroniczne zatwierdzanie danych z wykorzystaniem PC lub urządzeń przenośnych. 

2.4. Zagrożenia 

Oczekiwana funkcjonalność systemu może zostać osiągnięta jedynie przy współpracy z dostawca
mi usług serwisowych maszyn dołowych. Ze względu na przeniesienie odpowiedzialności za pro
wadzenie ewidencji realizowanych prac na dostawcę niezbędne jest włączenie się firm w proces 
wdrożenia, szczególnie w zakresie odpowiedniego doboru pracowników do obsługi systemu, ich 
uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz terminowego wywiązywania się z realizacji powie
rzonych zadań. Nie bez znaczenia będzie współpraca ze służbami KGHM odpowiedzialnymi obec
nie za ewidencję i rozliczenie pracy w ramach systemu SAP. Konfiguracja systemu CMMS ma za-
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pewniać ciągłość ewidencji dla celów płacowych w systemie SAP a jednocześnie wymaganą szcze
gółowość ze względu na opis procesów utrzymania maszyn dołowych. Potrzeba zatem skuteczno
ści działania zespołu odpowiedzialnego za konfigurację systemu CMMS, szczególnie w zakresie 
integracji z SAP (moduł HR-TM). 

PODSUMOW ANIE 

Flanowane zmiany mogą śmiało zostać zaliczone do radykalnych, mająjednak przynieść wymierne 
korzyści ekonomiczne. Uzasadnione oczekiwanie pozytywnych skutków wynika m.in. z faktu, iż 
zakres funkcjonalny projektu został precyzyjnie oparty na konkretnych procesach i przewiduje 
przeprowadzenie istotnych usprawnień ich organizacji, a w efekcie poprawę ich produktywności 
i jakości. Zakres projektu został podzielony na elementy dostawy (produkty), które składają się na 
osiągnięcie założonych celów projektu, zaś harmonogram został opracowany jako zestawienie za
dań prowadzących do uzyskania poszczególnych produktów na odpowiednim poziomie szczegó
łowości . Wypracowana została również przejrzysta struktura organizacyjna o zdefiniowanym po
dziale kompetencji i obowiązków, która obejmuje wszystkie funkcje istotne dla specyfiki zagad
nienia. 

LITERATURA 

[l) 2003 Kronika: 35 lat Oddziału Zakłady Górnicze Lubin KGHM "Polska Miedź" S.A. Str. 34-35 . 
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Zasady funkcjonowania systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji 
w grupie kopalń węgla kamiennego w ujęciu technicznym . . . 
1 organizacyJnym 

Jan Jasiewicz, Stanisław Gładzik, Roman Magda, Tadeusz Woźny 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomiki 
i Zarządzania w Przemyśle, Kraków 

STRESZCZENIE: Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, któ
rymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. 

W pracy podano zasady funkcjonowania projektowanego systemu informatycznego ułatwiają
cego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w grupie kopalń węgla kamiennego w ujęciu 
technicznym i organizacyjnym. W ramach systemu podano proponowane bazy danych oraz aplika
cje (programy komputerowe) realizujące wybrane zadania niezbędne w zarządzaniu dużą częścią 
majątku przedsiębiorstwa, jakim są techniczne środki produkcji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węgla kamiennego, systemy informatyczne, zarządzanie środ
kami produkcji, roboty górnicze 

l . WPROW ADZENIE 

Rozproszone dane funkcjonujące obecnie w kopalniach węgla kamiennego lub wielozakładowych 
przedsiębiorstwach górniczych łączących szereg kopalń (takich jak Kompania Węglowa, Katowic
ki 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 brak jed
noznacznej odpowiedzialności personalnej za rodzaj i wartości krążących w dokumentach danych. 

W Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
podjęto badania nad opracowaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie tech
nicznymi środkami produkcji w grupie kopalń węgla kamiennego. Zasady budowy takiego systemu 
przedstawiono w pracy (Jasiewicz i inni 2007), gdzie podano grupy działań realizowanych w przed
siębiorstwach górniczych na różnych szczeblach zarządzania zajmujących się obsługą technicznych 
środków produkcji. Przyjęto, że projektowany system komputerowy zarządzania technicznymi środ
kami produkcji winien realizować wszystkie dotychczas realizowane funkcje, najczęściej wykony
wane ręcznie lub przy pomocy niezależnych aplikacji komputerowych (np. Excel). 

W niniejszej pracy przedstawiono elementy systemu, z jakich składa się projektowany system 
wspomagania zarządzania technicznych środków produkcji. W kolejności przedstawiono zbiory da
nych niezbędnych do funkcjonowania systemu, funkcje (procedury), jakie winny być realizowane 
przez system oraz sposób obsługi proponowanego systemu. 
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2. DANE NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
ZARZĄDZANIA TECHNICZNYMI ŚRODKAMI PRODUKCJI 

Proponowany system zarządzania technicznymi środkami produkcji jest realizowany jako hurtow
nia danych zlokalizowana w przedsiębiorstwie górniczym lub innym wybranym ośrodku oblicze
niowym, do której dostęp powinni mieć wszyscy użytkownicy systemu. System ten zakłada korzy
stanie z 12 baz danych, które można pogrupować w 3 zestawy obejmujące następujące bazy: 
a) zawierające dane środków produkcji: 
- BM (bank maszyn), 
- SP (środki produkcji), 
- KPM (karta pracy maszyny); 
b) zawierające dane robót górniczych: 
- PRZODKI (charakterystyka przodków górniczych), 
- KPP (karta pracy przodka), 
- TWP (technologia wykonywania przodków), 
- HRG (harmonogram robót górniczych); 
c) zawierające dane wspólne dla robót górniczych i środków produkcji: 
- HRS (harmonogram rozdysponowania sprzętu), 
- PR (plan remontów), 
- PI (plan inwestycji), 
- ZR (zrealizowane remonty), 
- ZI (zrealizowane inwestycje). 

System zakłada ponadto współpracę z istniejącymi w górnictwie węgla kamiennego systemami 
takimi jak: FK, KSO, KOSZTY, e-RU, SZYK-Majątek Trwały, SGŚT-Majątek Trwały, Zefir, SD-
2000, Raporty Ruchu Ścian, z systemem Dyspozytor/ Awarie oraz przyszłościowym systemem cyfro
wego modelu złoża 3D. Poniżej podano krótki opis poszczególnych baz danych. 

Baza BM ujmuje charakterystyki większości istotnych dla funkcjonowania kopalń maszyn i sprzę
tu produkowanego w kraju i potencjalnie dostępnego za granicą. Baza ta winna być uzupełniana 
w miarę wprowadzania nowych lub modernizowania maszyn lub sprzętu do produkcji, a aktualizo
wana w miarę zmian cen sprzętu lub kosztów wynajmu. 

Baza SP (techniczne środki produkcji) ujmuje wszystkie posiadane techniczne środki produkcji 
całej kopalni lub wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Baza ta uzupełniana jest w miarę 
dokonywania zakupów sprzętu lub nabywania go w formie dzierżawy, jak również z chwilą likwi
dacji sprzętu, co umożliwi określenie posiadanych środków produkcji w ujęciu historycznym. 

Baza KPM zawiera wpisy odzwierciedlające zmiany w wykorzystaniu sprzętu w okresie jego 
użytkowania. W bazie tej zapisywane są kolejne zdarzenia zmieniające stan maszyny lub sprzętu od
nośnie jego lokalizacji, wystąpienia lub likwidacji awarii, przekazania sprzętu do remontu lub do eks
ploatacji. Dane te mogą być pobierane z zewnętrznych systemów takich jak np. Dyspozytor/Awarie, 
SD2000, Zefir lub wpisywane do systemu ręcznie poprzez odpowiednią aplikację dostępową. 

Baza PRZODKI obejmuje informacje o istniejących i projektowanych wyrobiskach w kopalni 
w rozbiciu na przodki korytarzowe i ścianowe (eksploatacyjne). Są to dane charakteryzujące przodki 
pod względem technicznym i technologicznym, w zasadzie niezmienne przez cały czas istnienia 
przodka. 

Baza KPP (karta pracy przodka) obejmuje wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły w minionym ok
resie czasu. Baza ta zawiera kolejne wpisy dotyczące poszczególnych przodków, w miarę ich drą
żenia lub eksploatacji . W oparciu o ostatni zapis dotyczący danego przodka można określić jego 
aktualny stan. Dane te mogą być pobierane z zewnętrznych systemów takich jak np. Dyspozytor/ 
/Awarie, SD2000, Zefir, Informatyczny System "Raporty z Ruchu Ścian" lub wpisywane do syste
mu ręcznie poprzez odpowiednią aplikację dostępową 
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Baza TWP (technologia wykonywania przodków) jest bazą pomocniczą w systemie, której ist
nienie jest pożądane ze względu na ułatwienia w zarządzaniu sprzętem, a w przypadku automaty
zacji rozdysponowania sprzętu do przodków jej istnienie jest konieczne. Zawiera ona opis możli
wych do zastosowania technologii drążenia wyrobisk korytarzowych lub eksploatacyjnych. 

Baza HRG (harmonogram robót górniczych) zawiera plany- harmonogramy robót górniczych 
na kolejne okresy planistyczne. Dane zawarte w bazie HRG umożliwiają wykreślenie harmonogra
mu robót górniczych jak również wyznaczenie wielkości wydobycia węgla i kamienia w poszcze
gólnych przedziałach czasu. 

Baza HRS (harmonogram rozdysponowania sprzętu) określa plan rozdysponowania sprzętu 
w okresie planistycznym. 

Baza PR (plan remontów) zawiera zestawienie planowanych remontów urządzeń w okresie pla
nistycznym. 

Baza ZR (zrealizowane remonty) zawiera zestawienie zrealizowanych remontów urządzeń . 

Baza PI (plan inwestycji) zawiera zestawienie planowanych inwestycji w zakresie budownictwa 
inwestycyjnego oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w okresie planistycznym. W oparciu 
o zatwierdzony plan inwestycji (baza Pl) będą uruchamiane działania mające na celu realizację in
westycji. 

Baza Z/ (zrealizowane inwestycje) zawiera zestawienie zakończonych i rozliczonych inwestycji 
w zakresie budownictwa inwestycyjnego oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w okresie 
planistycznym. Jest to baza pomocnicza dla wyboru wykonawcy inwestycji . 

3. PROCEDURYREALIZOWANE PRZEZ SYSTEM 

Dostęp do omawianej powyżej hurtowni danych jest realizowany w postaci szeregu aplikacji (pro
gramów komputerowych) skonstruowanych dla wybranych grup użytkowników, które podzielono 
na 3 grupy obsługujące odpowiednio bazy: środków produkcji, robót górniczych, jednocześnie środ
ków produkcji i robót górniczych oraz oddzielna aplikacja umożliwiająca zarządzanie całą hurtow
nią danych. 

Grupa A 
Aplikacje tej grupy obsługują bazy technicznych środków produkcji . Są to aplikacje ,,Przyjęcie urzą
dzenia na stan" oraz ,,Rejestracja zdarzenia w KPM". Pierwsza z nich umożliwia następujące dzia
łania: 

- rejestrowanie nabytego sprzętu w bazie SP (środki produkcji) ze wskazaniem na odpowiednią 
jego charakterystykę zawartą w bazie BM (a w przypadku braku odpowiedniego wpisu uzupeł
nienie bazy BM); 

- wysyłanie niezbędnych informacji do systemów zewnętrznych (np. COlG-Majątek trwały lub 
SZŚT -Majątek trwały) celem odnotowania tego faktu w danych księgowych; 

- rejestrowanie przyjęcia urządzenia na stan w bazie ZI (zrealizowane inwestycje). 
Aplikacja "Rejestracja zdarzenia w KPM" umożliwia przechwycenie danych z istniejących sys

temów raportowania stanów awarii przodków, maszyn i urządzeń lub w przypadkach innych zda
rzeń nierejestrowanych w tych systemach (np. zmiana lokalizacji sprzętu) wprowadzania tych infor
macji w sposób manualny. Wprowadzane dane są rejestrowane w bazie KPM, a w przypadku zda
rzeń polegających na zmianie lokalizacji sprzętu również w bazie KPP. Aplikacja realizująca tę pro
cedurę umożliwia wydrukowanie aktualnej Karty Pracy Maszyny lub Karty Obudowy Zmechani
zowanej zapewniając utrzymywanie na bieżąco dokumentacji pisanej. 

Grupa B 
Aplikacje tej grupy obsługują bazy robót górniczych. Są to "Karta Pracy Przodka", "Plan Robót 
Górniczych" oraz "Technologia Wykonywania Przodków". Aplikacja "Karta Pracy Przodka" umaż-
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Iiwia rejestrację wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w minionym okresie czasu w odniesieniu do 
przodków górniczych w miarę ich drążenia lub eksploatacji w bazie KPP. Dane rejestrowane w ba
zie KPP pochodzą z systemów zewnętrznych (takich jak np. ,,Raport z ruchu ścian", z systemów 
dyspozytorskich stosowanych na kopalni takich jak SD2000, Zefir, Dyspozytor/Awarie) lub są wpro
wadzane ręcznie. Do częstych przypadków będą należeć korekty danych wynikające z obmiarów 
geodezyjnych postępu ścian lub przodków korytarzowych. Fakt wymiany sprzętu w przodku wi
nien być odnotowywany nie tylko w bazie KPP, ale również w bazie KPM. 

Aplikacja "Plan Robót Górniczych" umożliwia realizację następujących działań: 
- wprowadzenie do bazy PRZODKI istniejących i projektowanych wyrobisk i przodków górni

czych wraz z ich pełną charakterystyką bądź w oparciu o cyfrowy model złoża bądź poprzez 
manualne wprowadzenie danych; 

- opracowanie i prezentację graficzną harmonogramu robót górniczych, które to dane w postaci 
planu będą rejestrowane w bazie HRG, a w formie graficznej również wydrukowane na plate
rze; 

- określenie w formie tabelarycznej i graficznej planu wydobycia węgla z wyrobisk eksploatacyj
nych oraz kamienia z robót korytarzowych i sporządzenie niezbędnych raportów; 

- z chwilą zatwierdzenia harmonogramu robót górniczych zapisanie tego planu w formie planu 
bazowego, usunięcie dotychczasowych wariantów planu robót górniczych na dany okres plani
styczny oraz utworzenie planu bieżącego robót górniczych jako kopii planu bazowego. 
Aplikacja ta winna również umożliwiać nadążną aktualizację planu bieżącego robót górniczych 

w bazie HRG i porównania planu bieżącego z planem bazowym. 
Ostatnia aplikacja tej grupy, a mianowicie "Technologia Wykonywania Przodków" umożliwia 

utworzenie i aktualizację bazy TWP zawierającej możliwe warianty prowadzenia przodków górni
czych eksploatacyjnych i korytarzowych poprzez korzystanie z istniejących i projektowanych przod
ków zawartych w bazie PRZODKI, z bazy BM określającej możliwy sprzęt do zastosowana w przod
kach oraz z bazy ZI zawierającej charakterystykę zrealizowanych wyrobisk korytarzowych. 

Grupa C 
Aplikacje obsługujące bazy technicznych środków produkcji i robót górniczych to ,,Plan Rozdyspo
nowania Sprzętu", ,,Remonty" oraz "Inwestycje". Aplikacja ,,Plan Rozdysponowania Sprzętu" umoż
liwia realizację następujących działań: 
- dobór do poszczególnych przodków górniczych zawartych w bazach PRZODKI i HRG niezbęd

nego sprzętu (korzystając z bazy TWP); 
- opracowanie (korzystając z baz PRZODKI, HRG, TWP, BM, SP) i prezentację graficzną har

monogramu rozdysponowania sprzętu, które to dane w postaci planu będą rejestrowane w bazie 
HRS, a w formie graficznej również wydrukowane na platerze; 

- wyznaczanie dla określonego rodzaju sprzętu wymaganych przepisami współczynników (np. dla 
obudów zmechanizowanych współczynnika A W); 

- z chwilą zatwierdzenia harmonogramu rozdysponowania sprzętu zapisanie tego planu w formie 
planu bazowego, usunięcie dotychczasowych wariantów planu rozdysponowania sprzętu na da
ny okres planistyczny oraz utworzenie planu bieżącego rozdysponowania sprzętu jako kopii pla-nu 
bazowego. 
Aplikacja "Plan Rozdysponowania Sprzętu" będzie również umożliwiać nadążną aktualizację 

planu bieżącego rozdysponowania sprzętu w bazie HRS i porównania planu bieżącego z planem 
bazowym. 

Aplikacja ,,Remonty" realizuje następujące działania: 
- opracowanie wariantowe planu remontów, które to plany będą zapisywane w bazie PR i spo

rządzenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia planu; 
- po zatwierdzeniu planu remontów utworzenie planu bazowego i bieżącego remontów i wykaso

wanie dotychczasowych wariantów planu remontów na zatwierdzony okres planistyczny; 

660 



- rejestrację zrealizowanych remontów w bazie ZR; 
- odnotowywanie przekazania do remontu urządzenia i oddania do użytkowania po remoncie w ba-

zieKPM; 
- nadążną aktualizację planu bieżącego remontów; 
- porównanie planu bieżącego remontów z planem bazowym. 

Aplikacja "Inwestycje" realizuje następujące działania: 
- opracowanie wariantowe planu inwestycji zarówno w odniesieniu do inwestycji w zakresie bu

downictwa inwestycyjnego oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych, które to plany będą 
zapisywane w bazie PI i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia planu; 

- po zatwierdzeniu planu inwestycji utworzenie planu bazowego i bieżącego oraz wykasowanie 
dotychczasowych wariantów planu inwestycji na zatwierdzony okres planistyczny; 

- rejestrację zrealizowanych inwestycji w bazie ZI; 
- odnotowywanie przekazania do użytkowania urządzenia w bazach SP i KPM, natomiast obiek-

tów w postaci wyrobisk w bazach PRZODKI oraz KPP; 
- nadążną aktualizację planu bieżącego inwestycji; 
- porównanie planu bieżącego inwestycji z planem bazowym. 

Aplikacja "Administrator" jest narzędziem dostępnym jedynie osobie odpowiedzialnej za popraw
ną pracę systemu. Umożliwia ona dostęp do wszystkich baz danych, możliwość tworzenia określo

nych kont użytkowników poszczególnych aplikacji dostępowych i określania praw dostępu do po
szczególnych danych. 

Wszystkie wyżej wymienione aplikacje winny zapewnić weryfikację użytkowników systemu, 
sposób rejestracji osób korzystających z systemu umożliwiający identyfikację realizowanych przez 
nich działm1 oraz ograniczony dostęp do danych adekwatny do realizowanych procedur i posiada
nych uprawnień. Winny również umożliwić, w zależności od użytkownika, dostęp do danych na 
szczeblu danej kopalni oraz całego wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. 

4. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA TECHNICZNYMI ŚRODKAMI PRODUKCJI 

Przyjęto, że aplikacje (procedury) wymienione powyżej będą wspomagały prace realizowane przez 
obecnie funkcjonujących w kopalniach pracowników. Z tego też względu, do obsługi funkcji reje
stracji zaszłości i opracowywania planów nie przewiduje się zmian w dotychczasowym zatrudnia
niu pracowników zarówno na szczeblu poszczególnych kopalń jak i przedsiębiorstwa górniczego. 
Proponowany system ma być narzędziem wspomagającym, ułatwiającym dotychczas realizowane 
prace. Jednakże funkcje kontrolne będą wymagały wydzielenia w strukturze organizacyjnej kopalń 
i przedsiębiorstwa górniczego osób koordynujących prace systemu, zajmujących się tylko i wyłą
cznie kompleksową ewidencją i analizą wykorzystania oraz dysponowania technicznych środków 
produkcj i. Do zadań tych osób powinno przede wszystkim należeć : 

nadzór nad uaktualnianiem bazy danych dotyczącej środków produkcji przez osoby do tego wy
znaczone (z odpowiednich Działów); 

- kontrola wykorzystania technicznych środków produkcji w czasie rzeczywistym (stan bieżący 
technicznych środków produkcji -np. etap wniosku o udzielenie zamówienia, praca, remont) 
wspierana informacjami uzyskiwanymi z Działów przedsiębiorstwa górniczego jak i osób od
powiedzialnych na kopalniach; 

- obsługa modułu informatycznego wspomagającego dysponowanie technicznymi środkami pro
dukcji w ramach przedsiębiorstwa górniczego (w oparciu o zatwierdzone plany ruchu); 

- analiza i kontrola odpowiednich mierników wykorzystania technicznych środków produkcji; 
- sporządzanie odpowiednich raportów i analiz. 
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Odpowiednie działy na kopalniach sporządzają określone dokumenty i przedkładająje w wersji 
papierowej do akceptacji zarządu przedsiębiorstwa górniczego. Proponuje się, aby dokumenty ge
nerowano z wykorzystaniem uzupełnianej przez działy kopalń i przedsiębiorstwa górniczego hur
towni danych i odpowiedniego oprogramowania. Osoba koordynująca prace (koordynator na szczeb
lu przedsiębiorstwa górniczego) we współpracy z działami przedsiębiorstwa jak i koordynatorami 
w kopalniach będzie realizować powierzone jej zadania. Koordynatorzy na kopalniach będą wyko
nywać podobne działaniajak koordynator w przedsiębiorstwie, tyle, że na szczeblu kopalń. 

PODSUMOWANIE 

Właściwe zarządzanie środkami produkcj i ma zasadniczy wpływ na wynik z działalności gospodar
czej przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na ogromny kapitał zaangażowany w zakup lub wy
tworzenie środkami produkcji problem właściwego ich wykorzystania nabiera szczególnego zna
czenia. Zwłaszcza techniczne środki produkcji, podlegające przemieszczeniom, powinny być we 
właściwy sposób wykorzystane, aby nie generowały zbędnych kosztów, wynikających z braku moż
liwości ich pełnego wykorzystania. Niepełne wykorzystanie środków produkcji to wyższy koszt 
przypadający na jednostkę wydobywanego węgla. Często w praktyce górniczej może występować 
sytuacja, gdy na skutek wybrania części złoża o określonych parametrach geometrycznych i fizyko
mechanicznych 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 zarządza
nia środkami produkcji w ramach wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego powinna skutko
wać 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 kosztach 
utrzymania, były wykorzystywane w maksymalnie produktywny i efektywny ekonomicznie spo
sób. Celem tych działań powinny być nie tyle interesy i wyniki poszczególnych kopalń, ale wynik 
przedsiębiorstwa górniczego jako całości . 
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Principles of an Information System Supporting the Management 
of the Technical Means o f Production in Technical 
and Organizational Aspects 

Optima! management of the technical means of production engaged in the mining industry consider
ably affects the efficiency of production process. The paper presents the principles of an informa-
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tion system supporting the management o f the technical means o f production in the gro up o f mines 
from technical and organizational point of view. Proposed data bases and computer applications 
are described. They are assigned for supporting the decision making in the area of management of 
technical means o f production which are a large part o f company assets. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy roz
wojowy nr R09 003 03. 

663 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

W drożenie w KGHM "Polska Miedź" S .A. 
Systemu Informacji o Terenie 

Paweł Kosydor 
KGHM ,.Polska Miedź" S.A., 
Wydział Informacji Przestrzennej 

Artur Krawczyk 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono cele i założenia wdrożonego w KGHM ,,Polska Miedź" 
S.A. Systemu Informacji o Terenie, będącego pierwszym spójnym systemem w obszarze GIS obej
mującym obszar całej Spółki. Przedstawiono także kierunki rozwoju tego systemu. 

SŁOWA KLUCZOWE: GIS, tereny górnicze, systemy komputerowe 

l. CELE I PRZYCZYNY BUDOWY SioT KGHM 

W roku 2003 Zarząd KGHM ,,Polska Miedź" S.A. podjął decyzję o budowie Systemu Informacji 
o Terenie (SloT KGHM). Wykonanie systemu zlecono firmie Intergraph Europe Polska Sp. z o.o. 

Celem utworzenia SloT KGHM było usprawnienie procesu decyzyjnego w służbach objętych 
projektem. 

Cel ten uzupełniały następujące cele zasadnicze: 
l. Uporządkowanie i konwersja do postaci cyfrowej informacji przestrzennych związanych z dzia-

łalnością KGHM w zakresie: 
- Katastru- gospodarki nieruchomościami; 
- Ochrony środowiska; 
- Szkód górniczych; 
- Map powierzchniowych; 
- Deformacji terenu. 

2. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych procedur związanych z pozyskiwaniem, przechowy
waniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennych. 

3. Opracowanie standardów przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych w KGHM 
,,Polska Miedź" S.A. 

4. Zapewnienie dostępu do danych wszystkim uprawnionym zainteresowanym. 
5. Usprawnienie przepływu informacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

funkcjonującymi w ramach KGHM. 
6. Zbudowanie środowiska umożliwiającego analizowanie danych metodami niedostępnymi przy 

przetwarzaniu tradycyjnym. 
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Utworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennych w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. dla 
zagadnień powierzchniowych stało się nieodzowne ze względu na następujące czynniki: 
l. Niski przepływ informacji o charakterze przestrzennym pomiędzy poszczególnymi oddziałami 

lub nawet służbami jednego oddziału. 
Wynikało to z funkcjonowania wielu niespójnych rozwiązań opartych o różne standardy. 

2. Potrzeba sprawnego udostępnienia informacji przestrzennych wszystkim potrzebującym tego 
służbom . 

Dotychczasowe formy udostępnienia informacji wymagały każdorazowo zaangażowania pra
cowników służb odpowiedzialnych za ich gromadzenie. Przekazywane dokumenty wymagały 
dalszego przetwarzania w celu dostosowania ich do potrzeb odbiorcy. 

3. Tradycyjne metody gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych powodowały rozłącz

ne traktowanie aspektów lokalizacji obiektów od ich własności użytkowych. 
4: Tradycyjne metody gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych utrudniają skoordyno

wane wprowadzanie zmian w organizacji firmy. 
5. Zmiany prawa dokonane po roku 1989, w wyniku których posiadana dotychczas dokumentacja 

utraciła swoją funkcjonalność . 

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć : 

Wprowadzenie układu państwowego odniesień przestrzennych 2000 w miejsce dotychcza
sowego układu 1965, stosowanego w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. lokalnego układu Pieszka
wice oraz lokalnych układów obiektów przemysłowych - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz. U. 00.70.821) wymienione wyżej układy mogą być 
stosowane do 31 grudnia 2009 roku; 

- Zmiany definicji terenów zamkniętych zakładów górniczych w aspekcie nadzoru nad budo
wą, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych; 

- Wprowadzenie normy K1 dla map zasadniczych - użytkowana dotychczas dokumentacja 
tworzona w dużej mierze przed rokiem 1990 tworzona była w oparciu o różne normy map, 
co utrudniało lub uniemożliwiało ich wykorzystanie; wprowadzone uregulowania zewnę
trzne spowodowały, iż posiadana dokumentacja w swojej istocie utraciła cechy funkcjo
nalne. 

2 . CZYM JEST GIS 

GIS to nie jest mapa. Mapa jest tylko jednym z produktów GIS. Najważniejszą cechą GIS jest zdol
ność wykonywania analiz przestrzennych informacji związanych z obiektami, dla których możemy 
określić ich lokalizację w układzie przestrzeni Ziemi. 

Tym, czym dla atrybutów tekstowych jest model relacyjny bazy danych, tym dla obiektów graficz
nych jest topologia. Zastosowanie GIS porządkuje i wprowadza spój ność danych geometrycznych. 

Dla porównania możliwości opisu zjawisk w modelu relacyjnym i modelu przestrzennym weź
my dla przykładu zagadnienie obliczania opłat eksploatacyjnych. 

Tabela l. Porównanie cech modelu relacyjnego i modelu przestrzennego 
T bl l D"fli b "al d l . l d l a e l erences etween spat1 an re attona mo e 

Cecha Model relacyjny Model przestrzenny 

Trwały i zdefiniowany w strukturze bazy Relacja może być wyliczana automatycznie 
Mechanizm 

danych. Nie jest możliwe automatyczne 
na żądanie . Nie ma znaczenia moment zde-

przypisania 
utworzenie powiązań dla danych finiowania relacji - obowiązuje ona także 

urobku 
historycznych. Operator musi po- dla obszarów historycznych. W trakcie 

do gminy 
siadać wiedzę o granicach gmin wprowadzania danych o urobku nie jest 

wymagana wiedza o obszarze gminy 
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Tabela l. Cd. 
Table l Con't 

Cecha 

Rozliczenie 
roboty 

wykonanej 
w obrębie 

jednej gminy 

Rozliczenie 
roboty 

wykonanej 
na granicy 

dwóch gmin 

Model relacyjny 

Wpływa na strukturę bazy danych. 
Wymagane jest trwałe określenie 
przypisania roboty do gminy 

Wpływa na strukturę bazy danych. 
Wymagane jest rozbicie roboty na dwie 
pozycje lub wręcz dwa arkusze. Informa-
c ja o urobku jest rozbijana sztucznie na 
wiele pozycji tylko ze względu 
na potrzeby analityczne 

3. KONCEPCJA SloT KGHM 

3 .l. Struktura systemu 

Model przestrzenny 

Nie jest wymagana dodatkowa praca, 
gdyż przypisanie do gminy jest określane 
na podstawie analizy przestrzennej 
obszaru wykonanej roboty 
i obszaru gminy 

Nie jest wymagana dodatkowa praca, 
gdyż udział proceDtowy gminy jest 
określany na podstawie analizy 
przestrzennej obszaru wykonanej 
roboty i obszaru gminy 

W koncepcji budowy SloT KGHM zidentyfikowano naj istotniejsze obszary, które system ma obej
mować. 

SloTKGHM 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

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

Rys. l. Struktura Sio T KGHM- podział na podsystemy [l] 
Figure l. Structure of S loT KGHM- package diagram 

3.2. Struktura organizacyjna 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

lE-------'-----------------~ 

Przyjęta koncepcja budowy SloT KGHM nie zakładała wprowadzenia istotnych zmian organiza
cyjnych w Oddziałach Spółki objętych wdrożeniem systemu. Istotnym zakładanym w koncepcji 
elementem było utworzenie Centrum SloT, które miało nadzorować eksploatację i rozwój systemu. 
Miało ono zatrudniać zarówno specjalistów IT jak i kluczowych użytkowników systemu. Ostatecz
nie nie podjęto decyzji o budowie takiego centrum, a jego funkcje zostały rozdzielone na Biuro 
Zarządu oraz Oddział COPI (Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji) . . 
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3.3. Podsystem Topografia 

Podsystem Topografia Terenu zawiera interdyscyplinarne obiekty, które służą pozostałym podsys
temom do prezentacji wyników analiz i zjawisk. 

Zasadniczo zakres opracowania obejmował następujące obszary: 
Obszary obejmujące nieruchomości stanowiące własność KGHM ,,Polska Miedź" S.A. lub bę
dące w użytkowaniu wieczystym oraz części składowe nieruchomości użytkowane bez tytułu 
prawnego; 
Obszary wpływów deformacji terenu spowodowanych działalnością górniczą zakładów górni
czych; 
Obszary stref ochronnych dla hut miedzi, w tym działki należące do strefy, a do których KGHM 
posiada lub nie posiada tytułu prawnego; 
Obszar strefy ochronnej oddziału Zakład Hydrotechniczny w tym działki należące do strefy, 
a do których KGHM posiada lub nie posiada tytułu prawnego. 
Podsystem Topografia Terenu służy przede wszystkim do prezentacji wyników analiz i opraco

wań wykonanych w pozostałych częściach Systemu Informacji o Terenie KGHM ,,Polska Miedź" 
S.A. Dane zgromadzone w podsystemie są również podstawą do pewnych opracowań tworzonych 
w poszczególnych oddziałach. 

Podsystem tworzy jednorodne środowisko do prezentacji: 
Zdarzeń powierzchniowych na tle map dołowych; 
Zjawisk związanych z ochroną środowiska; 
Zjawisk związanych ze szkodami górniczymi. 

Rys. 2. Przykładowy formularz podsystemu Topografia 
Figure 2. Windo w s ample of Topografia subsystem 

3.4. Podsystem Kataster 

I!Of ... UJ! J 
..a! ..:l 

Kataster to jednolity dla KGI-IM ,,Polska Miedź" S.A., systematycznie aktualizowany zbiór infor
macji o gruntach, budynkach i budowlach stanowiących własność KGHM ,,Polska Miedź" S.A. lub 
będących w użytkowaniu wieczystym oraz części składowe nieruchomości użytkowane bez tytułu 
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prawnego. Kataster składa się z części opisowej zapisanej w bazie danych i z części graficznej prze
chowywanej w bazie danych i przygotowanej do edycji w środowisku graficznym. 

Część opisowa katastru zawiera dane dotyczące nieruchomości typowe dla danych zawartych 
w ewidencji gruntów, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, na te
renie których są położone nieruchomości, księgach wieczystych oraz wynikających z faktu funkcjo
nowania poszczególnych nieruchomości jako składników majątkowych podmiotu gospodarczego, 
w szczególności : 

Dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz budowli; 
Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości lub jej części składowych; 
Dane o opłatach (podatkach lokalnych i innych) wynikających z faktu posiadania przez Spółkę 
składników majątkowych w postaci nieruchomości; 
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego; 
Dane z ksiąg wieczystych w tym hipoteki i obciążenia; 
Rodzaj uzbrojenia gruntu, infrastrukturę techniczną; 
Kwalifikację nieruchomości w zakresie przydatności do działalności gospodarczej Spółki . 
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Rys. 3. Przykładowy formularz podsystemu Kataster 
Figure 3. Window sarople of Kataster subsystem 

3.5. Podsystem Deformacje Terenu 

r"~~~<.G-,---- l! 
l 
l 

'Whlci;Otl: - rJ~ UM l (4-tu~ \ 1 

PW~ _:::-~-;;;.; • 4~- --1:1 l 
t..GHt.t~~ . loi~ 5 Wlt•"' lć 1'1 l:. 
o~~~~ ... "~ ... rc;t..;;:o.m.t.. ,...:;;;:;·w-.:;--

._ ~-- ----., l 
Dllc f1:m.11i ::J 1 

O(ł.Ui'llłlll'l'>!til_.....,.~ 

~.;"'- _!~ ~- -ro.;-- ---=:1 l 
, Do:ł ...,.. Pl lm:t',.,,t m!OJj'l 

... : ....... ~ ... ~- -- ...... ~ 
~~· ~.WO ~~~.:__ ~ 1~(11 -- _: d!J V 

--- - -- --- -'l 
~--~; 

~/T ~/7 ·-- -.....-_-.- ' 
' 31<(. 

Podstawowym celem funkcjonowania systemu jest wykorzystanie zgromadzonych w bazach da
nych informacji na temat aktualnych i przewidywanych wpływach działalności górniczej na ocenę 
stanu zagrożenia obiektów i wybranych elementów środowiska. Pozwala to na dokonanie wyboru 
optymalnych warunków eksploatacji złoża. 

Prowadzenie monitoringu deformacji terenu, (przez co rozumie się głównie geodezyjne pomia
ry deformacji terenu, rozszerzone przez pomiary metodami GPS i w przyszłości InSAR) oraz ich 
prognozowanie wymaga prowadzenia kilku specjalistycznych baz danych. 
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W celu prawidłowego działania systemu bazy te muszą być zasilane przez użytkowników w od
powiednią ilością danych wejściowych. Są to przede wszystkim: 
l. Dane o eksploatacji górniczej; 
2 . Dane o pomiarach deformacji- dane wejściowe do systemu obejmująróżne typy pomiarów geo

dezyjnych, punkty obserwacyjne w różny sposób rozmieszczone w przestrzeni i w różny sposób 
mierzone. Wyróżnia się dwa podstawowe źródła danych: 
- pomiary własne- wykonane przez pracowników działu mierniczego; 
- dane z pomiarów zleconych (wykonane przez firmy zewnętrzne). 

3. Dane o budowie sieci obserwacyjnych. 

OC. ,. Lubin l" 
II.Gł1hllobUHiedl!i.A. 

OdiJd~ Z&Lullin 

. .. Linia nr: . 3 

Rozwój wskaźników deformacji (W, T, e) 
dla linii obserwacyjnej w czasie 

• Zcstawien ~e za ok!'"' J997.1.02.7. 20QP,ll.OL 

Obniżenia W 

• • •. t ... 

Rys. 4. Przykładowy raport podsystemu Deformacje Terenu 
Figure 4. S ample report o f Deformacje Terenu subsystem 

3.6. Podsystem Ochrona Środowiska 

Strun.s :. 

Baza gromadząca informacje dotyczące zagadnień mierzalnych z zakresu ochrony środowiska, umo
żliwia zbudowanie jednolitego systemu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych śro
dowiskowych dla całego holdingu. 

Problematyka związana z oddziaływaniem eksploatacji na środowisko naturalne została podzie-
lona na kilka głównych grup zagadnień: 

Emisja pyłów i gazów do atmosfery; 
Gospodarka wodno-ściekowa; 
Gospodarka odpadami; 
Zanieczyszczenie środowiska (immisja) . 
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Rys. 5. Lokalizacja urządzeń pomiarowych w podsystemie Ochrona Środowiska 
Figure 5. Localization of sensorsin Ochrona Środowiska subsystem 

3.7. Podsystem Szkody Górnicze 

Podsystem Szkody Górnicze jest graficzno-opisową bazą danych przechowującą informacje na te
mat: 

Parametrów wstrząsów; 
Geometrii obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu (podziemnego i naziemnego) zagro
żonych uszkodzeniem spowodowanym przez wstrząsy eksploatacyjne. 
W podsystemie Szkody Górnicze zapisywane są wszystkie informacje dotyczące lokalizacji wstrzą

sów o sile powyżej lxl06 J wraz z ich charakterystyką. Do centralnej bazy danych przeniesiono 
wszystkie informacje historyczne. 

W podsystemie są ewidencjonowane zdarzenia związane ze głoszonymi szkodami górniczymi. 
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Rys. 6. Zasięg wpływów wstrząsu 
Figure 6. Range o f seismic effects 
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Nowymi informacjami, które są zapisane w podsystemie Szkody Górnicze są warstwy graficzne: 
- Obiekty kubaturowe (budynki i budowle); 
- Sieci uzbrojenia terenu opisane atrybutami. Zasięg terytorialny bazy danych jest ograniczony 

do obszaru oddziaływania eksploatacji na powierzchnię . 

4. PRZEBIEG BUDOWY I WDROŻENIA 

4.1. Model wytworzenia 

Przyjęto kaskadowy model budowy i wdrożenia systemu składający się z następujących realizowa
nych kolejno faz: 

Flanowanie, 
- Analiza, 
- Projekt, 
- Implementacja, 
- Testowanie, 
- W drożenie, 
- Pielęgnacja. 

Obecnie model ten jest rzadko stosowany ze względu na swoje wady, które w konsekwencji 
prowadzą do wysokiego prawdopodobieństwa nie ukończenia projektu w terminie i przy założo
nych kosztach. 

W trakcie realizacj i projektu występowały problemy eliminowane sukcesywnie zarówno przez 
Wykonawcę systemu jak i przez służby KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Flanowane pierwotnie uru
chomienie wszystkich podsystemów na czerwiec 2006 roku nastąpiło w kwietniu roku 2008. 

4.2. Aktualny stan SYSTEMU 

Wszystkie podsystemy funkcjonują, trwają szkolenia nowych pracowników, aktualizowane są da
ne, wyeliminowane zostały zidentyfikowane dotychczas błędy oprogramowania. 

Osiągnięte efekty organizacyjne wynikające z uruchomienia projektu: 
a. Ujednolicenie zasad realizacji prac wykonywanych przez jednostki zewnętrzne na potrzeby 

KGHM w zakresie danych przetwarzanych w systemie. 
b. Ujednolicenie dokumentacji tworzonej przez służby objęte działaniem systemu. 
c. Utworzone zostały środki techniczne wspierające istniejące powiązania organizacyjne pomię

dzy jednostkami KGHM w zakresie informacji o charakterze przestrzennym dla obiektów po
wierzchniowych. 

Wpływ uruchomionego projektu na realizowane procesy biznesowe 
W czasie realizacji projektu uaktualniono lub utworzono od podstaw mapy zasadnicze oddział
łów . Zmiany przepisów dotyczące dokumentacji kartograficznej, które nastąpiły po roku 1990, 
a w szczególności dotyczące zmiany definicji terenów zamkniętych, wprowadzenia układu odnie
sienia 2000 oraz normy Kl, pozbawiły posiadaną wcześniej przez jednostki KGHM dokumentację 
cech użytecznych. Stan ten utrudniał realizację zadań inwestycyjnych. Realizacja projektu SioT 
KGHM umożliwiła rozwiązanie przedstawionego wyżej problemu aktualizacji map zasadniczych 
w oparciu o ujednolicone zasady oraz w sposób skoordynowany w skali przedsiębiorstwa. 
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5. ZAKŁADANE KIERUNKI ROZWOJU 

5.1. lnteroperacyjność i uwspólnienie danych 

Obecnie KGHM osiągnął barierę możliwości budowy systemu informatycznego od podstaw. Od 
podstaw, oznacza, że nowy system przejmuje funkcjonalność z poprzednich rozwiązań całkowicie 
je zastępując. Obecnie kolejny system musi korzystać z istniejących systemów informatycznych 
KGHM, które nie przewidywały możliwości współużytkowania danych przestrzennych. 

Współpraca systemów oparta jest na wzajemnym świadczeniu usłLg informacyjnych opartych 
na zestandaryzowanych protokołach. 

Współużytkowanie informacji gromadzonych w różnych systemach ma na celu obniżenie kosz
tów wynikających ze zjawiska redundancji lub niejednoznaczności danych gromadzonych w nieza
leżnych od siebie zasobach. 

Do tych kosztów należy zaliczyć między innymi: 
Koszty związane z obsługą transferu danych między systemami; 
Koszty pracy związane z weryfikacją spójności danych zawartych w niezależnych systemach; 

- Koszty pracy związane z zatwierdzaniem i dodatkowym przetwarzaniem np. w przypadku nie
kompletności danych z systemu źródłowego; 

- Koszty błędnych decyzji wynikających z niekompletnych transferów; 
- Koszty utrzymywania i rozwoju zasobów informatycznych dla zdublowanych danych. 

W KGHM ,,Polska Miedź" S.A. funkcjonuje wiele rozwiązań informatycznych zależnych od in-
formacji przestrzennej. Do najważniejszych należy zaliczyć : 

Mapy Numeryczne Wyrobisk Górniczych i rozwiązania zależne; 

System Informacji o Terenie KGHM ,,Polska Miedź" S.A.; 
Numeryczny System Informacji o Zbiorniku "Żelazny Most" SYZEM. 
Istnieją także takie, których funkcjonalność może być zarówno wykorzystana jak i wzbogacona 

w wyniku powiązania z informacją przestrzenną. Przykładem może być system FileNet, który z jed
nej strony może być wykorzystany przez aplikacje GIS jako repozytorium dokumentów a z drugiej 
strony narzędzia GIS pozwalają na wzbogacenie jego funkcjonalności w wyniku indeksacji prze
strzennej dokumentów. Przykładem obrazującym mechanizm indeksacji przestrzennej dokumen
tów jest możliwość dostępu do projektu technicznego dotyczącego wybranego obszaru kopalni . 
Powskazaniu (na mapie) miejsca, dla którego szukamy projektu system wyświetla nam listę wszyst
kic;h projektów technicznych związanych ze wskazanym miejscem. Podobny mechanizm może do
tyczyć wszelkiego rodzaju dokumentów, które gromadzone są w FileNet o ile posiadają one odnie
sienie przestrzenne. 

Przeprowadzone przez służby KGHM analizy wykazały, iż nie jest możliwe lub nie jest ekono
micznie uzasadnione pozyskanie wszystkich rozwiązań zależnych od informacji przestrzennych 
u jednego dostawcy oprogramowania. 

Aktualnie zauważalny jest trend odchodzenia od budowy dużych monolitycznych i trudnych 
do wdrożenia systemów na rzecz systemów opartych na maksymalnie luźno powiązanych kompo
nentach rozwijanych i wdrażanych niezależnie . 

W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia zunifikowanych warunków rozwoju sys
temów zależnych od informacji przestrzennej. 

Powołany w 2007 r. zespół w sprawie systemów dołowych wskazał na rozwiązanie w postaci 
utworzenia "Infrastruktury Informacji Przestrzennej Ciągu Produkcyjnego". 

Głównymi założeniami proponowanego rozwiązania są: 

- Zastąpienie dotychczasowego graficznego opisu (w postaci map wektorowych) formą zasobu 
danych przestrzennych w postaci obiektowej przy wykorzystaniu narzędzi klasy OracJe Spatial 
(proces ten został już zrealizowany w SIOT KGHM dla obiektów powierzchniowych); 
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Utworzenie jednego repozytorium dla danych geoprzestrzennych z założeniem wyeliminowania 
redundancji w skali całej Spółki; 

- Dostępność do danych zgromadzonych w repozytorium z poziomu różnych aplikacji dostarcza
nych przez różnych producentów Uednocześnie ograniczanie w danym obszarze informacji licz
by aplikacji odpowiedzialnych za aktualizację tych informacji- do jednej aplikacji); 
Definiowanie standardów i unormowań wewnętrznych dotyczących informacji geoprzestrzen
nych w oparciu o standardy opracowane przez Open Geospatial Consortium, Inc.® (OGC) 
i przyjęte przez ISO; 
Wykorzystanie wyników prac nad implementacją dyrektywy INSPIRE (dotyczącej Infrastruk
tury Informacji Przestrzennej w Europie) . 

deployment Architektura Infrastruktury/ 

APLIKACJE ·ROZWIĄZANIA ZALEZNE OD INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Zarządzanie 

Eksploatacją Zloia 

Usugi udostępniania i 
katalogowania informacji 

przestrzennej 
zdefiniowane przez OGC 

USŁUGI l OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE 

Zarządzanie 

bezpieczeństwem 

Zarządzanie 

Dokumentacją 

(Indeksowanie 
Przestrzenne) 

ZASOBY DANYCH 

Oprogramowanie 
narzędziowe o 

funkcjonalności GIS 

Rys. 7. Wstępna koncepcja architektury dla systemów zależnych od informacji przestrzennej 
Figure 7. Initial architecture for spatial depended systems 

W pierwszej kolejności rozważane jest uwspólnienie: 
Rastrowych map sytuacyjno wysokościowych ; 

- Danych o planowanych i wykonanych parcelach eksploatacyjnych. 

5.2. Implementacja standardów w obszarze informacji przestrzennych 

Opracowane przez OGC standardy są aktualnie implementowane przez wszystkich liczących się 
w branży dostawców oprogramowania narzędziowego komercyjnego jak również oprogramowania 
narzędziowego udostępnianego na zasadach licencji otwartych. 

Standardy OGC stanowiąpodstawę wdrażanej aktualnie Infrastruktury Informacj i Przestrzennej 
w Unii Europejskiej. 
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Z punktu widzenia przedsiębiorcy górniczego wdrażającego u siebie GIS powstające rozwiąza
nia związane z INSPIRE pozwalają na: 
- Zwiększenie konkurencyjności wśród dostawców oprogramowania; 

Obniżenie kosztów rozwoju aplikacji dla użytkownika końcowego; 
Standaryzację opartą o rozwiązania globalne- a nie standardy lokalne lub standardy ograniczo
ne prawami autorskimi- co jest teraz wspierane przez większość producentów oprogramowa
nia narzędziowego; 
Przyjmowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zweryfikowanych w sposób nie
zależny od dostawcy oprogramowania; 
Obniżenie kosztów w przypadku stosowania do realizacji części zadań oprogramowania udo
stępnianego bez opłat licencyjnych, co wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia własnego 
wsparcia dla takiego oprogramowania; 
Potencjalną możliwość pozyskiwania w przyszłości danych z zasobu pal'1stwowego (co dotyczy 
w szczególnośc i informacji o powierzchni terenu górniczego) i obniżenie kosztów utrzymywa
nia własnego zasobu. 

WNIOSKI 

Wdrożenie w KGHM "Polska Miedź" S.A. Systemu Informacj i o Terenie poza przyjętymi i gene
ralnie zrealizowanymi celami przyniosło efekt w postaci wzrostu wiedzy w zakresie informacji 
przestrzennej i informatyki. Doświadczenia zdobyte w tym projekcie będą wykorzystane także 
w trakcie realizacji innych projektów zależnych od informacji przestrzennej. 

Ze względu na podział kompetencyjny zarówno w zakresie nadzoru ze strony organów państwo
wych jak i podział w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw górniczych zauważalna jest ten
dencja do budowy oddzielnie systemu dla zagadnień powierzchniowych a oddzielnie dla zagadnień 
dołowych. Podejście takie upraszcza wdrożenie rozwiązań zależnych od informacji przestrzennej 
tylko w początkowym okresie, gdyż w dalszej fazie utrudnia i pocinosi koszty budowy rozwiązań 
obejmujących przestrzennie zarówno powierzchnię jak i dół kopalni. Są to między innymi zagad
nienia związane z: 

transportem, 
- telekomunikacją, 

- automatyką przemysłową, 

- energetyką. 

Koszty te są związane z opłatami licencyjnymi, utrzymaniem dwóch infrastruktur technicznych, 
szkoleniem pracowników, redundancją danych, itp. 

Podział kompetencji i budowa aplikacji zależnych od informacji przestrzennych powinna być 
w pierwszej kolejności zależna od dziedziny oraz dostępnych już na rynku rozwiązań informatycz
nych. Budowa oprogramowania dziedzinowego od podstaw podnosi zarówno koszty wdrożeniajak 
i jego dalszego rozwoju i eksploatacji. 
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Introducing Land Information System in KGHM "Polska Miedź" S.A. 

The paper presents the purpose and principles ofKGHM "Polska Miedź" S.A. land information sys
tem, which is the first consistent in the field GISsystems in KGHM Company. In the conclusion of 
paper perspective for developing system was presented. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Nowa generacja Kompleksu Logistyki Materiałowej 
SZYK2/KLM w branży górnictwa węgla kamiennego 

Zbigniew Koszowski, Stanisław Rymaszewski 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne autorstwa COIG S.A. 
wspomagające procesy logistyki materiałowej w jednostkach organizacyjnych branży górnictwa 
węgla kamiennego, wykonane w najnowszych technologiach webowych, rozszerzające zakres funk
cjonalny dotychczas wdrożonych w tym zakresie rozwiązań informatycznych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie, logistyka materiałowa, narzędzia i technologie teleinforma
tyczne, outsourcing IT, sieci Internetowe, systemy i portale korporacyjne 

l . WPROW ADZENIE 

Zarządzanie branżą górnictwa węgla kamiennego, w sytuacji dokonanych w niej w ostatnim okre
sie zmian w zakresie struktury organizacyjnej jak i form i metod zarządzania, wymagało wsparcia 
poprzez zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych . Wsparcia tego podjął się Centralny Oś
rodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach, oferując jednostkom organizacyjnym z branży 
górnictwa węgla kamiennego nowe generacje kompleksów systemów informatycznych, wchodzą
cych w skład Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem SZYK2. 
Oferowane rozwiązania oparte zostały o najnowsze narzędzia i technologie informatyczne, zasto
sowane przy opracowaniu korporacyjnych kompleksów systemów informatycznych i portali Inter
netowych [l ], [2]. Jednym z kompleksów wdrożonego w jednostkach branży górnictwa węgla ka
miennego systemu SZYK2, jest Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM. Najnowsze roz
wiązania tego kompleksu, rozszerzające znacznie jego funkcjonalność, to moduły wspomagające 
zarządzanie łańcuchem dostaw oraz obsługujące cały cykl zarządzania relacjami dostaw. 

Pojęcie logistyki materiałowej, zarówno w praktyce jak i w literatmze przedmiotu, ma szereg róż
nych definicji i znaczeń. Uważa się, że dla problematyki logistyki w gospodarce materiałowej naj
bardziej odpowiadającąjest definicja traktująca logistykę jako proces planowania, realizacji i kon
troli wydajnego i oszczędnego przepływu i magazynowania surowców, półfabrykatów, gotowych wy
robów oraz związanych z tym informacji od punktu odbioru, do zaspokojenia wymagań klienta [3]. 

Natomiast logistyka łańcucha dostaw materiałowych umożliwia prawidłową realizację i analizę 
poszczególnych procesów tworzących ten łańcuch , stwarzając możliwość obniżki kosztów produk
cji, co w przypadku branży górnictwa węgla kamiennego ma duże znaczenie. 

W artykule przedstawiono funkcjonalną charakterystykę rozwiązań informatycznych tworzących 
Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM, aktualnie obsługującychjednostki branży górnic
twa węgla kamiennego, jak też nowe generacje tych rozwiązań już wdrożonych, względnie przygo
towanych do wdrożenia, opartych o techniki Internetowe. 

677 



2. MIEJSCE KOMPLEKSU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ 
SZYK2/KLM W STANDARDZIE ERP 

Jedną z podstawowych metod zaawansowanych technologii wytwarzania, istotną dla usprawnienia 
zarządzania, jest metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II. Metoda ta w związku z ros
nącą złożonością otoczenia przedsiębiorstw, wyrażającą się zaostrzeniem walki konkurencyjnej, 
postępem technologicznym wytwarzania, globalizacją rynków zaopatrzenia i zbytu oraz rozwojem 
technologii informatycznych i metod zarządzania, ewoluowała w coraz to doskonalsze formy. 

Podstawowe wyróżnione standardy metod, w ujęciu chronologicznym to: 
- planowanie potrzeb materiałowych (Materiał Requirements Planning), oznaczone jako MRP; 

planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli (Cloosed-Loop 
MRP), oznaczone jako CL-MRP; 

- planowanie zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resources Planning), oznaczone jako MRP II; 
- planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), oznaczone jako ERP. 

Systemy oparte o standard ERP są rozwinięciem systemów klasy MRP II. Podstawowym ich 
elementem jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich modułów obejmujących 
następujące obszary: magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, pla
nowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, kontakty z klientami, księgowość , finanse, zarządzanie 
zasobami ludzkimi (płace, kadry), transport, controlling. Znaczenie metody jako standardu wynika 
z raportów Amerykańskiego Stowarzyszenia Sterowania Produkcją i Zapasami (APICS - Ameri
can Produetżon & lnventory Contra[ Society), które wydaje normatywny opis systemu. Standardy 
te odgrywają ważną rolę tak dla twórców oprogramowania, jak i dla jego użytkowników . Określają 

one bowiem pewien minimalny zestaw funkcjonalności, które powinno posiadać oprogramowanie 
lub własności oczekiwanych przez użytkowników . Standardy APICS można interpretować jako jed
nolicie rozumiany wyznacznik rozwoju funkcjonalnego systemów informatycznych wspomagają
cych zarządzanie przedsiębiorstwem. W wyniku analizy własności projektowanego lub istniejące
go systemu informatycznego można wskazać jego podobieństwo do określonego i znanego modelu 
referencyjnego, ze wskazaniem ewentualnych różnic. Podejście takie pozwala na szybką ocenę włas
ności systemu, poziomu rozwoju funkcjonalnego i jego przydatności dla określonego użytkownika. 

Prezentowane w referacie rozwiązania nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/ 
/KLM wpisują się w ogólną modułową strukturę systemu informatycznego klasy ERP. Wyróżnio
ne w Kompleksie SZYK2/KLM moduły i funkcje obsługują głównie sferę materiałowego przygo
towania produkcji, zaopatrzenie, sterowanie zapasami, obsługę zakupów oraz obrót materiałowy. 
Są w pełni zintegrowane z pozostałymi, wyróżnionymi w systemie SZYK2 Kompleksami i Modu
łami . Na szczególne podkreślenie zasługuje integracja z Kompleksem Produkcyjno-Technicznym 
SZYK2/KPT i jego modułami w zakresie prowadzonych projektów górniczych, wspomaganych 
Modułem Zarządzania Zadaniami SZYK2/MZZ [4], oraz w zakresie planowania produkcji, wspo
maganej Modułem Harmonogramowania Produkcji SZYK2/HPR [5]. Integracja ta zapewnia udo
stępnianie zapotrzebowań materiałowych do planowanych zleceń produkcyjnych, w ujęciu ilościo
wym i wartościowym wraz z generacją zaplanowanych zleceń zakupu, umożliwiając jednocześnie 
kontrolę realizacji dostaw w aspekcie rodzaju, ilości i terminów, jak też optymalne sterowanie za
pasami magazynowymi. 

3. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE BUDOWY NOWEJ GENERACJI 
KOMPLEKSU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ SZYK2/KLM 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia i wyniki z zastosowań informatyki w branży górnictwa 
węgla kamiennego, w podejmowanych przez COIG S.A. pracach nad nową generacją rozwiązań 
systemu SZYK2, w tym Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM, przyjęto założenie, że 
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rozwiązania te będą funkcjonowały w środowisku Internetowym, o zmienionej i rozbudowanej ich 
funkcjonalności oraz użyteczności, a przy ich opracowywaniu uwzględnione zostanie [l] : 
- zastosowanie zaleceń wynikających z dotychczasowego i prognozowanego rozwoju zastosowań 

informatyki w zakresie nowych narzędzi i technologii; 
powszechne zastosowanie interfejsu graficznego oraz, gdzie to będzie możliwe i celowe, apli
kacji webowej, w architekturze trójwarstwowej; 
powszechne zastosowanie oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 
w postaci rozwiązań o charakterze.kontrolingowym oraz rozwiązań klasy Business Inteligence; 

- przystosowywanie opracowywanych nowych rozwiązań do ich udostępniania w różnych for
mach usług outsourcingu IT, świadczonych obecnie dość powszechnie przez COIG S.A.; 

- zastosowanie nowych technologii spełniających wymagania systemów otwartych, zapewniają
cych: wielozadaniowość, wielodostęp, skalowalność, wysoki stopień niezawodności, integrację 
i spójność baz danych, wysoki stopień zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sto
sowanie portali korporacyjnych i aplikacji kompozytowych; 

- zapewnienie użyteczności funkcjonalnej oprogramowania, parametryzację i możliwości definio
wania scenariuszy, stosowanie mechanizmów typu workflow, systemu podpowiedzi, komunika
tów i poleceń, dostęp do elementarnej informacji lub żądanego poziomu agregacji danych regu
lowany efektywnymi filtrami, odporność na zmiany prawne i zmiany przepisów wewnętrznych, 
poprzez zapewnienie możliwości samodzielnego definiowania obiektów i algorytmów oraz pro
cesów przetwarzania; 

- wyodrębnienie wspólnego dla całego systemu SZYK2 repozytorium w postaci centralnych kar
totek, rejestrów i słowników . 

Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM przeznaczony jest do wspomagania zarządza
nia przedsiębiorstwem w zakresie zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowo-magazynowej. W struk
turze budowy nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM wyróżnione zo
stały funkcjonalnie spójne moduły, w obrębie których realizowane są następujące funkcje [6]: 
- Moduł Repozytorium- LMR; 
- Moduł Planowanie- LMP, realizujący funkcje: plany zakupów, plany bieżące- zapotrzebowa-

nie; 
- Moduł Zaopatrzenie- LMD, realizujący funkcje: przetargi, aukcje elektroniczne, umowy, za

mówienia, portal dostawcy; 
- Moduł Zarządzanie Zapasami- LMA, realizuje funkcje: analiza zapasu, uzupełnienie zapasu, 

sprawozdawczość; 

- Moduł Obrót Materiałowy- LMM, realizujący funkcje: magazyny, przychody, dyspozycje, roz
chody, inwentaryzacja, księgowość materiałowa; 

- Moduł Otoczenie Logistyki Materiałowej - LMO, realizuje funkcje: narzędzia, odzysk, odzież. 

Powyższe nowe generacje modułów i funkcji Kompleksu SZYK2/KLM zabezpieczają obsługę 
informatyczną zarówno pojedynqych zakładów jak i zakładów o wielopoziomowej strukturze or
ganizacyjnej, uwzględniając aktualne potrzeby i wymagania użytkowników. 

Kompleks SZYK2/KLM jest zintegrowany z pozostałymi kompleksami nowej generacji syste
mu SZYK2: Kompleksem Finansowo-Księgowym SZYK2/KFK, Kompleksem Zatrudnieniowo-Pła
cowym SZYK2/KZP, Kompleksem Produkcyjno-Technicznym SZYK2/KPT, Kompleksem Sprze
daży SZYK2/KSP, Kompleksem Systemów Korporacyjnych SZYK2/KSK. Integracja powyższa 
jest realizowana przy pomocy mechanizmów zapewniających dostęp do danych innych komplek
sów bez opóźnienia czasowego, co zwiększa poprawność danych gromadzonych i prezentowanych 
w Kompleksie SZYK2/KLM. 

Integrację nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM z innymi kom
pleksami i komponentami systemu SZYK2 przedstawiono na rysunku l. 
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INNE KOMPLEKSY DZIEDZINOWE 

KFK KPT KZP KSP KSK 
Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks 

Finansowo. Produkc)jno- Zatrudnieniowo- Sprzedaży Systemów 
Księgowy Tecłminny Placowy Korporacyjnych 

l 
Moduł 

KLM/LMP 
Planowanie 

l 

~T~ 
KOMPLEKS LOGISTYKI MA TERlAŁOWEJ 

Moduł Moduł Moduł 

KLM/LMD KLM/LM A KLM/L MM 
Zaopatrzenie Zarządzanie Obrót 

Zapasami Materialawy 

Procedury Wspomagające logistykę wejścia 

i 
Moduł KLMILMR Kartoteki wspólne kompleksu SZYK2/KLM 

(pozycje asortymentowe, grupy, cenniki) 

SZYK2/MDM Kartoteki współdzielone systemu 
(procesy, struktura organizacyjna, miejsca pracy, .. ) 

Rys. l. Schemat powiązań nowej generacji Kompleksu SZYKZ/KLM 
z innymi komponentami i kompleksami systemu SZYKZ 
Figure l. New generation o f the SZYKZ/KLM complex: a diagram o f i ts 
connections with other components and complexes of the SZYKZ system 

l 
Moduły 

KLM/LM O 
Otoczenie 
Logistyki 

Materialowej 

l 

Rozwiązania nowej generacji Kompleksu SZYK2/KLM zintegrowane zostały na jednej central
nej bazie danych Oracle, co wyeliminowało potrzebę replikacji w ramach całego systemu SZYK2. 
Zabezpieczono możliwość centralnego zarządzania zakupem oraz włączenie dostawców w funkcjo
nalność systemu (CRM) . Przewidziano możliwość przekazywana dokumentów drogą elektroniczną 
z zastosowaniem podpisu cyfrowego( e-zamówienie, e-dowód dostawy) oraz możliwość zastosowa
nia standardowej komunikacji z urządzeniami (czytniki kodów kreskowych, telefon komórkowy) . 
Wprowadzenie powszechne interfejsu graficznego, dostępnego za pomocą przeglądarki Interneto
wej, pozwoliło na skorzystanie z wielu nowoczesnych mechanizmów służących usprawnieniu pro
cesu ewidencji danych oraz poprawieniu ich prezentacji dla użytkowników systemu. Kompleks 
SZYK2/KLM umożliwia realizację zarówno zewnętrznego łańcucha logistycznego zachodzącego 
pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez funkcje: przetarg, aukcje elektroniczne, portal dostawcy jak 
też realizację wewnętrznego łańcucha logistycznego zachodzącego w przedsiębiorstwie poprzez 
funkcje: dyspozycje, rozchody, przychody. Kompleks korzysta z jednolitego systemu uprawnień 
do poszczególnych modułów i funkcji, dzięki czemu użytkownik jest autoryzowany tylko raz, a sfe
ry raportów w poszczególnych modułach i funkcjach wzbogacone zostały o narzędzia pozwalające 
na definiowanie zestawień . 

Funkcjonalną charakterystykę rozwiązań ważniejszych opracowanych modułów Kompleksu 
SZYK2/KLM podaje się poniżej. 
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4. FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ 
WYBRANYCH MODUŁÓW KOMPLEKSU SZYK2/KLM 

Moduł Repozytorium - LMR 
Moduł Repozytorium stanowi zbór kartotek zawierających parametry i ustawienia dla całego Kom
pleksu SZYK2/KLM. W szczególności należy tu wymienić Centralne Kartoteki Branżowe : grup 
materiałowych, symboliki grup zamienników, symboliki grup AK, grup przetargowych. 

Oprogramowanie Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM można elastycznie stosować 
dla gospodarki materiałowej zarówno w wersji scentralizowanej (JSW S.A.), jak i w wersji zdecen
tralizowanej (KHW S.A.). W układzie zdecentralizowanej gospodarki materiałowej, istnieje moż
liwość prowadzenia kopalnianych kartotek branżowych w zakresie branżystów, magazynów, na
rzędzi, procesów i ich wzajemnych powiązań. 

Moduł Flanowanie - LMP 
Wspomaga proces planowania zapotrzebowania materiałowego, realizując następujące funkcje: 
- planowanie zakupów - poprzez wspomaganie użytkowników w zakresie prowadzenia ewiden

cji rocznych planów zakupu materiałów i wyposażenia, począwszy od zgłaszania planów przez 
jednostki organizacyjne, poprzez ich weryfikację i bilansowanie w skali zakładu, utworzenia 
zbiorczych planów zakładu i przekazania ich do funkcji "Przetargi", aż po kontrolę realizacji 
tych planów; 
plany bieżące zapotrzebowania - poprzez prowadzenie ewidencji bieżących zapotrzebowań ob
szaru operacyjnego na materiały, począwszy od zgłaszania zapotrzebowań oddziałowych, po
przez ich weryfikację i bilansowanie w skali obszaru operacyjnego, aż do przekazania zbior
czych zapotrzebowań obszaru operacyjnego do funkcji "Zamówienia"; na poszczególnych eta
pach realizacji tej funkcji prowadzona jest kontrola zgłaszanych i bilansowanych zapotrzebo
wań z limitami oddziałowymi na zużycie materiałów, z dostawami materiałów do magazynów 
oraz z ich wykorzystaniem przez oddziały (pobranie z magazynu). 

Moduł Zaopatrzenie - LMD 
Moduł ten, którego podstawowym celem jest przygotowanie zakupu materiałów, realizuje następu
jące funkcje: 
- przetargi - wspomaga komputerowo przeprowadzanie przetargów materiałowych oraz sporzą

dzania zamówień publicznych, począwszy od etapu planowania zamówień, poprzez przygoto
wanie i obsługę przetargów (również w trybie aukcji elektronicznej), do finalizowania umów 
na dostawy materiałów; 
aukcje elektroniczne- wspomaga przeprowadzanie przetargów w trybie aukcji bądź licytacji 
elektronicznej, umożliwia przeprowadzenie przetargów w zakresie zakupu i sprzedaży, a także 
zapytań ofertowych do dostawców, przy czym postępowanie może być przeprowadzane zgod
nie z ustawąPrawo Zamówień Publicznych dzięki zastosowaniu mechanizmu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego; 
umowy- umożliwia prowadzenie elektronicznego rejestru umów, aneksów, zleceń, przetargów 
i wniosków, wspiera elektroniczny obieg dokumentów w procesie postępowania przetargowe
go, aż do rejestracji jego wyniku w postaci umowy z kontrahentami; 
zamówienia- wspomaga proces zamawiania materiałów, poprzez automatyzację działań wyko
nywanych przez komórki odpowiedzialne za gospodarkę zaopatrzeniową obszaru operacyjne
go; dane wejściowe stanowią zapotrzebowania zbiorcze, które zawierają materiały do zamówie
nia, wraz z wielkością i terminem dostawy, oraz dane słownikowe z modułu Repozytorium, 
a głównym dokumentem wyjściowym jest dokument zamówienia oraz tworzenie analiz i rapor
tów, funkcja umożliwia równiez podpisywanie zamówień przy pomocy kwalifikowanego pod
pisu elektronicznego w celu przekazania ich do Portalu Dostawcy; 
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Portal Dostawcy- wspomaga proces zamawiania materiałów, realizacji zamówień oraz ułatwia 
proces komunikacji pomiędzy zamawiającym i dostawcą; po stronie zamawiającego zwiększa 
funkcjonalność funkcji zamówienia o możliwość elektronicznego przesyłania zamówień do do
stawcy oraz bieżącego monitorowania realizacj i zamówienia, po stronie dostawcy natomiast za
pewnia możliwość szybkiej reakcji na złożone zamówienie, jego potwierdzenie i wygenerowa
nie wszelkich dokumentów związanych z jego obsłużeniem, łącznie z fakturą, oraz korzystanie 
z funkcjonalności tzw. "słupa ogłoszeniowego" poprzez dostęp do informacji: 
- specyfikacja przeprowadzanych przez zamawiającego przetargach, 
- wyniki przeprowadzonych przetargów. 

Moduł Zarządzanie Zapasami- LMA 
Moduł ten realizuje następujące funkcje: 
- analiza zużycia - wspomaga użytkowników w procesie gospodarowania materiałami i wyko

rzystania ich w procesie produkcyjnym, poprzez emitowanie szerokiej gamy raportów, prezen
tujących informacje o rozchodach magazynowych materiałów w różnych układach i przekro
jach oraz poprzez kontrolę zużycia materiałów przez poszczególne jednostki organizacyjne, 
w porównaniu z przyznanymi limitami; funkcja służy do określania i analizy zdefiniowanych 
w Kompleksie SZYK2/KLM wskaźników logistycznych; 
uzupełnianie zapasu - umożliwia wsparcie modułu Zaopatrzenie o znane algorytmy uzupełnia
nia zapasu, które przy właściwym skonfigurowaniu parametrów oraz zakresu symboli pozwala
ją na automatyzację procesu zaopatrzenia, z drugiej strony funkcja ta służy do gromadzenia 
i analizy informacji dotyczących dostawców; 
sprawozdawczość- służy do sporządzania obowiązującej dokumentacji sprawozdawczej bran
żowej i państwowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Moduł Obrót Materiałowy - LMM 
Moduł realizuje następujące funkcje: 
- dyspozycje - wspomaga użytkowników w procesie zaopatrywania miejsc pracy w materiały, 

poprzez prowadzenie ewidencji materiałów, począwszy od zgłaszania bieżącego zapotrzebowa
nia na wydanie materiału, wprowadzanego jako rezerwacja dyspozycji wydania, poprzez wery
fikację i akceptację przez obszar zarządzający; na poszczególnych etapach realizacji prowa
dzona jest kontrola zgłaszanych dyspozycji z limitami obszaru operacyjnego na zużycie mate
riałów oraz z zapotrzebowaniami operatywnymi, zgłaszanymi w ramach funkcji bieżące zapo
trzebowania; 
przychody oraz rozchody - realizują wspólnie proces obrotu magazynowego, poprzez prowa
dzenie ewidencji bieżących dokumentów, począwszy od ewidencji dostaw materiałów do ma
gazynów, przerzutów międzymagazynowych, aż do ewidencji rozchodów oraz sprzedaży mate
riałów z uwzględnieniem kontroli stanów magazynowych; 
magazyny- jest funkcją umożliwiającą konfigurację zasobu logistycznego, jakim jest magazyn 
poprzez możliwość podziału magazynu na lokalizacje, a w obrębie nich na miejsca składowa
nia, przypisanie do magazynu konkretnego sposobu wyceny materiałów (LIFO, FIFO ze wska
zaniem, cena średnia), wyłączanie całego magazynu, określonych lokalizacji, bądź miejsc skła
dowania w celu przeprowadzenia inwentaryzacji, możliwość tworzenia magazynów wirtualnych, 
w których można przechowywać jedynie zdefiniowane wcześniej indeksy materiałowe; 
inwentaryzacja- wspomaga proces gospodarki magazynowej, poprzez prowadzenie kontroli 
zgodności ewidencyjnego stanu zapasu materiałów, ze stanem rzeczywistym dla określonych 
parametrami zasobów (magazyny bądź zakres materiałów); 
księgowość materiałowa- służy do prowadzenia księgowej ewidencji obrotów (dostawy, zaku
py, rozchody, sprzedaż) i stanów magazynowych, z uwzględnieniem kont i dekretów księgo
wych. 
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Moduł Otoczenie Logistyki Materiałowej - LMO 
Zakres modułu realizują następujące funkcje: 

narzędzia - wspomaga użytkowników w procesie gospodarowania materiałami zakwalifikowa
nymi do grupy narzędzia, poprzez prowadzenie ewidencji narzędzi począwszy od pobrania ich 
z magazynu, poprzez wykorzystanie narzędzi przez komórki organizacyjne lub pracowników, 
zwrot do magazynu, aż do archiwizacji narzędzi; 

- odzysk - prowadzi ewidencję materiałów wielokrotnego użytku (MWU), począwszy od proto
kołu zdawczo-odbiorczego miejsca pracy, które zostało przekazane do likwidacji lub przebudź
wy, lub które zmienia charakter swego przeznaczenia, w wyniku czego część materiałów jest 
zbędna, a część poprzez odzysk materiałów oraz ustalenie ich stanu technicznego, kierowana 
jest do odpowiednich miejsc pracy i przywracana do sprawności technicznej, aż do ponownego 
ich wykorzystania; 
odzież - realizuje proces gospodarowania odzieżą, poprzez prowadzenie ewidencji odzieży och
ronnej i roboczej, począwszy od ewidencji magazynowej, poprzez tworzenie wykazu stanowisk 
pracy i pracowników uprawnionych do pobierania odzieży, wprowadzanie przydziałów na odzież 
podstawową i uzupełniającą, generowanie dyspozycji wydania odzieży (bloczków pobrania odzie
ży), ewidencję i rozliczanie wydania z magazynu, aż do generowania zapotrzebowania na odzież 
na przyszły okres. 

5. STAN WDROŻEŃ ROZWIĄZAŃ 

Aktualnie wybrane moduły nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM wspo
magające proces zarządzania gospodarką materiałową zostały wdrożone w kopalniach i Biurach 
Zarządów: Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. 

6. ŹRÓDŁA EFEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM ROZWIĄZAŃ NOWEJ 
GENERACJI KOMPLEKSU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ SZYK2/KLM 

Wdrożenie komputerowych rozwiązań Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM wspora
gających proces zarządzania gospodarką materiałową w jednostkach branży górnictwa węgla ka
miennego, według oświadczeń ich użytkowników, umożliwiło uzyskanie szeregu źródeł efektów 
ekonomicznych i organizacyjnych. Ważniejsze z nich to: 
- zmniejszenie pracochłonności wykonywania procedur analityczno-rozliczeniowych w sferze 

gospodarki materiałowej w zakresie: planowania, zaopatrzenia, obrotu materiałowego, analizy 
i kontroli oraz otoczenia gospodarki materiałowej, poprzez objęcie ich pełną, kompleksową au
tomatyzacją w ramach wdrożonych rozwiązań nowej generacji Kompleksu Logistyki Materia
łowej SZYK/KLM; 

- obniżka kosztu zakupu materiałów; 
umożliwienie bieżącego śledzenia stanu realizacji dostaw materiałowych; 

- wyeliminowanie przekłamań związanych z ręcznym przygotowaniem danych do przetargu oraz 
sporządzaniem zamówień, zestawień, analiz, itp.; 

- umożliwienie dostawcom poprzez Internet elektroniczny kontakt z zamawiającym i uzyskiwa
nie bieżących informacji o stanie realizacji zawartych umów oraz złożonych przez nabywcę za
mówień; 

- dostarczenia kierownictwu zakładów i zarządom spółek węglowych nowoczesnego narzędzia 
wspomagającego zarządzanie . 
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WNIOSKI 

- Wdrożenie do praktycznego stosowania nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej 
SZYK2/KLM umożliwia jego użytkownikom dalsze usprawnienie ogólnego toku prac planisty
cznych, ewidencyjno-rozliczeniowych i kontrolingowych w zakresie gospodarki materiałowej, 
a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych, w któ
rych te produkty zostały wdrożone . 

- Bieżące potrzeby powstałych w branży górnictwa węgla kamiennego spółek węglowych o cha
rakterze jednostek wielozakładowych, spowodowały konieczność opracowania nowych rozwią
zań informatycznych, realizujących usługi aplikacyjne związane z udostępnieniem przez sieci 
rozległe zasilanych centralnie baz danych. 

- W wyniku podjęcia przez COIG S.A. prac nad nowymi rozwiązaniami korporacyjnymi i porta
lami Internetowymi wspomagającymi sferę zarządzana oraz ich wdrożeniem do praktyki, nowa 
generacja Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM stała się nowoczesnym narzędziem 
wychodzącym naprzeciw potrzebom jego użytkowników. Użytkownicy w coraz szerszym stop
niu zgłaszają potrzebę, aby mieć dostęp do rozwiązań Internetowych wspomagających ten pro
ces oraz gwarantujących pełne bezpieczeństwo w przesyłanych danych poprzez stosowanie pod
pisu elektronicznego. 
W dalszych prowadzonych przez COIG S.A. pracach związanych z rozwojem zastosowań roz
wiązań informatycznych wspomagających zarządzanie gospodarką materiałową, w tym procesu 
zaopatrzenia materiałowego, przewiduje się rozbudowę Internetowego rozwiązania Portal Do
stawcy o nowe jego elementy. 
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New Generation of Material Logistic Complex SZYK2/KLM 
in Hard Coal Mining lndustry 

The paper presents the COIG S.A. information technology solution aiding in the materiallogistic 
processes in entities in the hard coal mining industry. New generation of Material Logistic Com
plex was realized in web technology and extends the functional scope relates to actual state. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Stan aktualny i kierunki dalszego rozwoju informatycznego 
systemu do bezpośredniej lokalizacji zjawisk dynamicznych 
w 0/ZG Rudna, KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Eugeniusz Koziarz, Marian Szłapka 
KGHM .,Polska Miedź" S.A. 0/ZG Rudna 

STRESZCZENIE: W referacie omówiono aktualny stan informatyzacji pracy Kopalnianej Stacji 
Geofizyki Górniczej w 0/ZG Rudna, KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 0/ZG Rudna w Polkowicach. 
Przedstawiono zasady wykonywania niektórych bieżących pomiarów geofizycznych oraz efekty ich 
opracowań w postaci szybkich wizualizacji wyników oraz szybkim raportowaniu do dla służb w ru
chu Zakładu Górniczego. Przedstawiono także doświadczenia uzyskane w trakcie wielu lat prowa
dzenia ruchu Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej . 

l . WPROW ADZENIE 

Istotnym elementem prowadzonej eksploatacji górniczej jest aktywność sejsmiczna, która odzwier
ciedla istniejący stan zagrożenia tąpaniami w eksploatowanych polach. Poziom tego zagrożenia moż
na zobrazować na przykładzie najbardziej aktywnej sejsmicznie kopalni Rudna, w której tylko 
w roku 2008 zarejestrowano 20407 zjawisk sejsmicznych (tab. l) o łącznej energii 7,68E8 J. W okre
sie tym wystąpiły 84 wstrząsy górotworu o energii 2': l,OE6 J, w tym jeden o energii 1,1E8 J. Taki 
poziom aktywności sejsmicznej, szczególnie ilość wstrząsów, wymaga sprawnego działania i odpo
wiedniego usprzętowienia Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej. 

Tabela l. Zestawienie wstrząsów dla 0/ZG Rudna 
w okresie od 2008 Ol Ol do 2008 12 31 

ROK MIES SL E2 E3 E4 
2008 l 1263 179 134 42 
2008 2 1226 1 63 157 63 
2008 3 1191 181 151 50 
2008 4 1325 232 160 61 
2008 5 1482 238 161 77 
2008 6 1621 260 153 72 
20 08 7 1518 202 173 86 
2008 8 1339 174 125 52 
2008 9 1122 147 154 53 
2008 lO 1244 176 146 49 
2008 11 1066 152 144 50 
2008 1 2 9 67 151 115 45 

SUMA 15364 2255 1773 700 

ES E6 E7 ES E9 SUMA I E 
14 2 o o o 1634 1.74E7 
16 5 l o o 1631 5.46E7 
21 6 o o o 1600 2 . 59E7 
14 6 3 o o 1801 7 . 54E7 
23 6 o o o 1987 2 . 38E7 
19 3 2 l o 2131 l. 81E8 
19 5 l o o 2004 8 .8 0E7 
22 7 2 o o 1721 1 . 01E8 
11 5 l o o 1493 4.69E7 
29 lO l o o 1655 6 . 44E7 
24 6 l o o 1443 5 . 63E7 
19 lO o o o 1307 3.25E7 

231 71 12 l o 20407 7.68E8 
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Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej w 0/ZG Rudna uruchomiona została w pierwszym kwar
tale 1988 roku. Stacja i obecnie prowadzi obecnie obserwacje sejsmiczne we wszystkich oddziałach 
eksploatacyjnych działających w obszarze górniczym Rudna I i Rudna II oraz częściowo w obsza
rze tzw. Głogowa Głębokiego-Przemysłowego. Jest to obszar obserwacji o około 100 km2 powierz
chni [2] . 

Obserwacja aktywności sejsmicznej górotworu prowadzona przez Kopalnianą Stację Geofizyki 
Górniczej zapewnia: 

Wykrywanie i rejestrację zjawisk sejsmicznych oraz analizowanie aktywności sejsmicznej góro
tworu. Na podstawie informacji z sieci sejsmometrów obejmującej swoim zasięgiem obszar ca
łej kopalni, określa się lokalizację ognisk wstrząsów i wyznacza się ich energię. 
Prowadzenie rejestracji sejsmoakustycznych. Ocena stanu zagrożenia tąpaniami lub innymi zja
wiskami dynamicznymi w wyrobiskach górniczych prowadzonajest na podstawie rejestracji fal 
sprężystych (fale o małych energiach) w wyższym paśmie częstotliwościowym (100-3000 Hz). 
Pomiary prowadzi się w polach XVIIII oraz G-3/4. 
Obserwacje sejsmiczne powierzchni. Mają one na celu określenie wielkości oddziaływania 
wstrząsów, powstających wskutek eksploatacji górniczej , na powierzchnię i obiekty zlokalizo
wane na powierzchni w obrębie terenu górniczego Rudna I i II oraz na zapory zbiornika odpa
dów "Żelazny Most". 
Pomiar oddziaływania wstrząsów na obudowę szybów. W tym celu prowadzi się monitoring 
drgań obudowy szybowej w szybach R-1, R-III, R-VI, R-VIII i R-IX. 

2. CHARAKTERYSTYKA KOPALNIANEJ STACJI GEOFIZYKI GÓRNICZEJ 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 0/ZG RUDNA W POLKOWICACH 

Organizacyjnie Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej (KSGG) wchodzi w skład Działu Tąpań ko
palni Rudna, a jej kierownik podlega bezpośrednio Głównemu Inżynierowi ds. Tąpań . Rysunek l 
przedstawia uproszczony schemat zależności. 

Główny lnżymer ds Tąpań 

Nads!l.ygar ~' l'ąpan 
Rejon AG 

NrldSl;l,ygar tts T ąpa r'i 
RejonRZ 

Sztyg"'r zmianowy- Geofizyk 

Rys. l. Uproszczony schemat zależności 
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2.1. Aparatura pomiarowo-rejestrująca 

a) System sejsmiczny ELOGOR-C- 2 kpl., po 32 kanały pomiarowe: 
obserwacja drgań górotworu- obejmuje swoim zasięgiem rejestracje wstrząsów ze wszystkich 
oddziałów eksploatacyjnych ZG Rudna (l kpl.); 

- rejestracja drgań gruntu i obiektów budowlanych na powierzchni wywołanych wstrząsami gór
niczymi (l kpl.). 

b) System sejsmoakustyczny ARES- 4-8 kanałów: 
- obserwacja drgań górotworu w paśmie sejsmoakustycznym- obejmuje swoim zasięgiem od

dział G-22 (pole XVII/l). 
c) system sejsmoakustyczny ARAMIS-A- 24 kanały (8 czujników trój składowych) : 

- obserwacja drgań górotworu w paśmie sejsmoakustycznym - obejmuje swoim zasięgiem od
dział G-3. 

d) System ARP2000- szyby- 5 kpl. po 12 kanałów pomiarowych: 
obserwacja drgań obudowy szybowej wywołanych wstrząsami związanymi z eksploatacją gór
niczą. Rejestrowane są przyśpieszenia drgań budowy szybowej w szybach: R-I, R-III, R-VI, 
R-VIII, R-IX w czterech punktach pomiarowych dla każdego szybu. Punkty pomiarowe znajdu
ją się na różnych głębokościach, a pomiaru dokonuje się za pomocą trójskładowych czujników 
akcelerometrycznych. 

e) System ARP2000- pow.- 16 kpi. po 3, 6lub 9 kanałów pomiarowych: 
- obserwacja drgań gruntu i fundamentów obiektów budowlanych na powierzchni - obejmuje 

swoim zasięgiem teren górniczy Rudna I i Rudna II oraz zapory zbiornika odpadów "Żelazny 
Most". Rejestrowane są przyśpieszenia drgań wywołane wstrząsami górniczymi, a pomiaru do
konuje się trójosiowymi czujnikami akcelerometrycznymi (wyjątek: na jednym przekroju zbior
nika odpadów "Żelazny Most"- VIIW, pomiar odbywa się przy użyciu sejsmometrów, co daje 
bezpośredni przebieg prędkościowy drgań). 

f) Dyspozytorski System Powiadamiania o Wstrząsach (DSPW-R). 

Aparatura ELOGOR-C (cyfrowa) 
Aparatura kontrolno-pomiarowa jest zabudowana w rejestratorni sejsmicznej . Za pomocą torów 
transmisyjnych połączona jest z siecią 32 stanowisk sejsmicznych. Stanowiska rozmieszczone są 
na poziomie złoża oraz od 400-600 m. nad poziomem złoża we wnękach technologicznych wybu
dowanych w szybach (5 stanowisk) . Na stanowiskach sejsmicznych zainstalowane są sejsmometry 
typu MK-3 produkcji angielskiej firmy "Sensonics". Transmisja sygnałów sejsmicznych odbywa się 
magistralną siecią teletechniczną (poza siecią telefoniczną) metodą modulacji częstotliwościowej. 
Nadajnikiem są modulatory typu M66840 (częstotliwość nośna f0 == 840Hz, dewiacja częstotliwo
ści !l== 40%). Odbiornikami są demodulatory typu D80840AZ. Układ ten zapewnia dynamikę trans
misji około 66 dB. Wszystkie tory pomiarowe posiadają aktualne charakterystyki amplitudowo
częstotliwościowe wyznaczone przez producenta urządzeń do transmisji sygnałów, który wykonuje 
jednocześnie serwis (zakład SON-EL z Wrocławia). W ramach serwisu prowadzona jest bieżąca 
aktualizacja charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych . 

Wygenerowany w sejsmometrze sygnał sejsmiczny jest transmitowany siecią i po przejściu to
ru transmisyjnego i oraz demodulacji do postaci analogowej "wchodzi" na wejścia pomiarowe prze
tworników A/C rejestratora cyfrowego. Rejestrator sejsmiczny dokonuje cyfrowego przetworzenia 
sygnałów i zapisuje je na dysk w postaci pliku komputerowegodanych. System wyposażony jest 
w dwa rejestratory cyfrowe działające niezależnie (rejestrator podstawowy i rezerwowy). Stanowi 
to zabezpieczenie ciągłości rejestracji na wypadek awarii jednego z nich. Dalszych analiz zjawisk 
danych dokonuje się w analizatorze, który jest połączony z rejestratorem poprzez wewnętrzną sieć 
komputerową. W przypadku awarii analizatora jego funkcję może przejąć inny mikrokomputer 
z zainstalowanym oprogramowaniem. Zastosowanie komputerowych metod wizualizacji i oblicza-
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nia parametrów zjawisk sejsmicznych (oprogramowanie LITOS-Wstrząsy) pozwala na znaczne przy
śpieszenie podstawowych procedur: 
- natychmiastowej rejonizacji ogniska wstrząsów; 
- obliczania lokalizacji ogniska wstrząsów o energii> 103 J, (X, Y, Z); 
- oceny energii zjawiska sejsmicznego na podstawie całkowania przebiegu sejsmicznego; 
- natychmiastową przybliżoną ocenę charakteru zjawiska w oparciu o znaki pierwszych wejść fali P. 

Lokalizacja hipocentrów zjawisk dokonywanajest w oparciu o algorytm programowy wykona
ny przez zespół prof. Bernarda Drzęźli z Folitechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Archiwizacji zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych dokonuje się w "Rejestrze Zjawisk Sej
smicznych" (LITOS-Rejestr) oraz niezależnie w rejestrze komputerowym. 

Zapisy cyfrowe przebiegów drgań archiwizuje się w okresach comiesięcznych na trwałych noś
nikach cyfrowych typu CD-R. 

W 2007 roku zespół prof. Sławomira Gibowicza z PAN w Warszawie dokonał weryfikacji pa
rametrów stosowanych do obliczania energii sejsmicznej wstrząsów przy pomocy całkowania zapi
sów sejsmicznych- metody stosowanej w ZG Rudna od 2001 roku. W opracowaniu tym określono 
także optymalne i aktualne bieżące poprawki pozwalające na zachowanie jednolitej skali energii 
dla całego okresu pracy sieci sejsmicznej. W opracowaniu stwierdza się, żze wartości energii wy
znaczone przez kopalnię dla wstrząsów z lat 2001-2006 nie różnią się między sobą, co pozwala na 
jednoznaczne porównywanie tych wielkości. Kolejna weryfikacja stosowanych procedur zostanie 
przeprowadzona w bieżącym roku. 

Analiza konfiguracji sieci sejsmologicznych w ZG Rudna została dokonana w 2008 roku, w pra
cy zleconej zespołowi z Folitechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierunkiem dr. hab. mgr. inż. Piotra 
Kołodziejczyka [l]. Dokonano analizy konfiguracji całej istniejącej sieci sejsmometrów 0/ZG Rud
na. W opracowaniu stwierdzono, iż: "Aktualne rozmieszczenie sejsmometrów w sieci sejsmologi
cznej w 0/ZG Rudna umożliwia poprawną lokalizację X, Y ognisk wstrząsów (z dokładnością poni
żej 25 metrów) we wszystkich obszarach objętych monitorowaniem sejsmiczności, przy założeniu 
błędów w odczycie czasów pierwszych wejść fali P o odchyleniu standardowym 5 msek". Wrze
czywistości częstotliwość próbkowania sygnałów sejsmicznych wynosi 500Hz, co umożliwia roz
różnienie pierwszych wejść z dokładnością 2 msek. 

Jednocześnie poddano optymalizacji projekt sieci sejsmicznej (rozbudowa) planowanej jako stan 
docelowy do 2013 roku, związany z postępem robót górniczych. 

Tabela 2. Wykaz lokalizacji stanowisk sejsmicznych 0/ZG Rudna 

Nr X Y z UWAGI 

l. 34860 l0254 -1021 

2. 26752 8114 -632 ZG Polkowice-Sieroszowice- ex p. 

3. 32303,7 5620,4 -329 Szyb R-III 

4. 37323 5300 -918 

5. 28825 5710 -703,2 

6. 32058 5188 -752 

7. 35778 9135 -1006 

8. 30361,5 7590 -818,54 

9. 28425 8226 -702 

10. 34600 7240 -935 

11. 28250,0 9850 -297 Szyb R-VIII 
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Tabela2 Cd 

Nr X Y z UWAGI 

12. 29745 6505 -750 

13. 29325,3 8622,4 -815,59 

14. 34113 11719 -1038 

15. 30720,0 7860,0 -391,0 Szyb R-1 

16. 31241,5 9067,7 -888 

17. 31923 7851 -880 

18. 33671,7 7510,1 -891 ,8 

19. 34329,4 8606,8 -954,4 

20. 31270 7100 -811 ,7 

21. 37310 7200 -996,0 

22. 32450,6 6022 -794,8 

23. 35995,0 6195,0 -924 

24. 33446,5 4998,3 -792,5 

25. 31595 11040 -938 

26. 35438 8431 -992 

27. 28825 5710 -276 Szyb R-VI 

28 . 28086,6 10020,7 -730,4 

29. 30444 9818 -875 

30. 33195 9738 -964 

31. 32370 10600 -364 Szyb R-VII 

32. 36690 10250 -1083 Rezerwowe 

33. 28330 10590 -698 ZG Lubin 

34. 31308 2500 -668 Rezerwowe 

35. 35914 4680 -836 
ZG Polkowice-Sieroszowice 

- exp. Rezerwa 

36. 34785 12929 -1084 Rezerwowe 

37. 37974 6770 -994 Rezerwowe 

Trzy stanowiska sejsmiczne (w tym jedno rezerwowe), ze względu na konieczność zamknięcia 
konfiguracji sieci dla oddziałów peryferyjnych, znajdują się na obszarach górniczych kopalń przy
ległych. W sumie wykonanych i gotowych do wykorzystania jest 37 stanowisk. Z uwagi na ograni
czenia systemu sejsmicznego (liczba kanałów) wykorzystuje się 32 stanowiska. 

Kontrola stanowisk sejsmicznych wykonywana jest przez obsługę KSGG co najmniej raz na pół 
roku. Wyniki kontroli zapisywane są w książce kontroli stanowisk sejsmicznych i w kartach indor
macyjnych stanowiska sejsmicznego. Każdy tor pomiarowy posiada aktualne charakterystyki ampli
tudowo-częstotliwościowe wykonane w lipcu 2008 roku przez firmę SON-EL z Wrocławia- pro
ducenta podzespołów wykorzystywanych w torach pomiarowych. 
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• 
• - stanowiska sejsmiczne na poziomie złoża 
• - stanowiska sejsmiczne nadzłożem (w szybach) 

Rys. 2. 0/ZG Rudna. Rozmieszczenie dołowych stanowisk sejsmicznych 

System sejsmoakustyczny ARES 
Kopalniana Stacja Sejsmiczna wyposażona jest w aparaturę sejsmoakustyczną ARES-4 produkcji 
EMAG w Katowicach oraz system sejsmoakustyczny ARAMIS A. 

Sejsmoakustyczna aparatura średniej wielkości ARES przeznaczona jest do prowadzenia ober
wacji sejsmoakustycznych w kopalniach. W wersji autonomicznej rejestruje i przetwarza informa
cje z ośmiu czujników sygnałów sejsmoakustycznych. 

Podstawowe parametry techniczne: 
- rodzaj czujnika: typ CSffSA-3 lub CSffSA-4 wyposażony w przetwornik piezoakustyczny GPZ-1 

z przedwzmacniaczem; 
- rodzaj transmisji: prądowa ze stacji nadawczych DS/TSA-3 lub DSffSA-4; 
- pasmo przetwarzanych częstotliwości : 200-3000 Hz; 
- czułość przetwornika: 30m V/g; 
- zasięg: 16 km; 
- ilość kanałów: 8; 
- dynamika transmisji: 60 dB. 
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Część powierzchniową stanowi stacja powierzchniowa SP/ARES-4 łącznie z przyłączonym mo
nitorem i klawiaturą zabudowana na powierzchni kopalni w Kopalnianej Stacji Sejsmicznej ZG 
Rudna na istniejącym stojaku aparaturowym nr l. 

Jako linię transmisyjną wykorzystuje się istniejącą (dopuszczoną do ruchu) magistralną sieć trans
misyjną, z której korzystają dotychczasowe systemy obserwacji sejsmicznych. Na dole kopalni , 
w wyrobiskach podziemnych, do sieci magistralnej dołączone są liniami lokalnymi, czujniki sejs
moakustyczne zabudowane w oddziale G-22. Na powierzchni kopalni sieć magistralna kończy się 
na przełącznicy KRONE zlokalizowanej w KSGG, do której podłączor:o kablami teletechnicznymi 
stację powierzchniową. 

Część dołowa aparatury zabudowana jest w rejonie oddziału, gdzie prowadzone są obserwacje 
sejsmoakustyczne górotworu. W wyrobiskach górniczych zainstalowanych jest 8 czujników sejs
moakustycznych typu GPZ2 lub CSffSA-4 oraz stacje sejsmoakustyczne dołowe DS/TSA-4 z na
dajnikami sygnałów NSA. 

Z uzyskiwanych danych pomiarowych zespół badawczy z AGH w Krakowie, wykorzystując pro
gramy komputerowe analizuje funkcję ryzyka sejsmicznego na podstawie zmian parametrów roz
kładów statystycznych energii i odstępów czasowych sygnałów sejsmoakustycznych w przesuwa
nym oknie czasowym. W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań stan zagrożenia od góro
tworusejsmicznego w tym rejonie określa się na podstawie zmian krzywej trendu aktywności sej
smoakustycznej, wyznaczanej na podstawie sumowania ilości rejestrowanych sygnałów w oknach 
trzy i pięciodniowych. 

System sejsmoakustyczny ARAMIS A 
System sejsmoakustyczny ARAMIS A przeznaczony jest do rejestracji przestrzennego sejsmoaku
stycznego pola falowego w głębokich warstwach stropu. Rejestrowane dane wykorzystywane są do 
oceny zagrożenia tąpaniami. ARAMIS A stanowi zmodyfikowaną wersję systemu mikrosejmalogi
cznego ARAMIS rozpowszechnionego już w kopalniach węgla kamiennego. Modyfikacja polegała 
na zastąpieniu w dopuszczonej przez WUG cyfrowej transmisji DTSS nadajników dołowych SN7 
koncentratorami sygnałów sejsmoakustycznych KO-DISA umożliwiającymi przyjmowanie sygnałów 
z trójskładowych sond sejsmoakustycznych. W wyniku wprowadzonych zmian uzyskano poprawę 
parametrów metrologicznych systemu. Zwiększono dynamikę rejestracji zjawisk sejsmoakustycz
nych z 54 dB do 84 dB oraz zmieniono pasmo rejestrowanych sygnałów od O Hz do 150 Hz na od 
30Hz do 1500Hz. 

Zasadniczą część systemu stanowi transmisja sygnałów sejsmoakustycznych DTSS/A, która 
w części dołowej wyposażonajest w 8 koncentratorów sygnałów sejsmoakustycznych KO-DISA 
(opcja maks. 12 koncentratorów), z których każdy współpracuje z jedną sondą trójskładową typu 
SSA3X. Koncentratory zasilane są bezpiecznym napięciem poprzez linie teletechniczne z zasilacza 
typu ZMI-4 wchodzącego w skład buforcwanego zasilacza umieszczonego w rozdzielni napięć. 
Moduł sterujący stacji powierzchniowej cyfrowej transmisji DTSS/A połączono z przetwarzającym 
mikrokomputerem IBM PC wyposażonym w standardowy program systemu ARAMIS . Sposób dzia
łania zmodyfikowanej w ten sposób aparatury ARAMIS A nie uległ zmianie, a dzięki modyfikacjom 
poszerzono pasmo rejestrowanych częstotliwości umożliwiając rejestrację z dużą dynamiką sygna
łów sejsmoakustycznych. 

Sygnały sejsmoakustyczne docierające do składowych X, Y, Z sond akcelerometrycznych typu 
SSA3X przesyłane są do dołowej sejsmoakustycznej stacji nadawczej (koncentratora) KO-DISA. 
Koncentrator KO-DISA dokonuje detekcj i i archiwizacji zjawisk sejsmoakustycznych, po czym prze
syła je cyfrową transmisją na powierzchnię do odbiorników OC stacji powierzchniowej SP/DTSS, 
skąd moduł sterujący transmisją cyfrową przekazuje je do IBM PC wyposażonego w standardowe 
oprogramowanie systemu ARAMIS A. Cyfrowy system sejsmoakustyczny ARAMIS A umożliwia 
rejestrację, archiwizację i wizualizację trójskładowych zapisów przestrzennego pola falowego. Op
cjonalnie system umożliwia lokalizację zjawisk sejsmoakustycznych i rejonizację obliczanej funk
cji ryzyka dla kontrolowanych rejonów. 

691 



Podstawowe dane techniczne systemu sejsmoakustycznego ARAMIS A: 
liczba zainstalowanych trójskładowych sond sejsmoakustycznych: 8; 

--pasmo rejestrowanych częstotliwości : 30-1500 Hz; 
- -dynamika rejestracji: 84 dB; 

-typ zastosowanych czujników akcelerometrycznych: geofon GS-14-L9 firmy GeoSpace; 
częstotliwość próbkowania w każdym kanale: 8kHz; 
napięcie zasilania SP/DTSS: 220 V AC; 
dopuszczalne zmiany napięcia zasilania: +10--15%; 
napięcie na linii transmisyjn~j przy odłączonej nadawczej stacji dołowej (linia otwarta): ::::; 33 V DC; 
prąd zwarcia linii transmisyjnej:::::; 35 mA. 

Obserwacje drgań powierzchni 
Obserwacje drgań powierzchni prowadzi się na obszarze górniczym Rudna I i Rudna II- ze szcze
gólnym uwzględnieniem terenów zurbanizowanych, tj. miasto miasta Polkowice oraz wiosek: Bie
drzychów, Guzice, Moskorzyn, Trzebcz, Komorniki, Żuków, Grodowiec. Prowadzone są również 
obserwacje drgań zapór zbiornika odpadów "Żelazny Most" w czterech przekrojach poprzecznych. 
Powyższe pomiary wykonuje się za pomocą następującej aparatury: 
a) system ELOGOR-C (pow.)- 5 stanowisk 1- lub 2-składowych w mieście Polkowice: ul. Mie

dziana - 3 stanowiska 2-składowe i 2 stanowiska l-składowe umieszczone na fundamencie na 
IV piętrze i XI piętrze budynku. Mierzone jest przyśpieszenie drgań. Jako czujniki zastosowano 
akcelerometry SP-3 firmy Sensonics. 

Tabela 3. Zestawienie stanowisk sejsmicznych 
powierzchniowych. Aparatura ELOGOR-C 
Nr kanału 
sejsmiczn. 

21 Y-Y 
22 X-X 
24 X-X 
25 Y-Y 
27 X-X 
28 Y-Y 
29 X-X 
30 X-X 

Kierunek Miejsce zabudowy 

piwnica ul. Miedziana 8 
piwnica ul. Miedziana 8 
III piętro ul. Miedziana 8 
III piętro ul. Miedziana 8 
XI piętro ul. Miedziana 8 
XI piętro ul. Miedziana 8 
XI piętro ul. Miedziana 7 
XI piętro ul. Miedziana 9 

UWAGI 

pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 
pomiar przyśpieszenia drgań 

b) system ARP2000-powierzchnia- są to autonomiczne urządzenia pomiarowe zabudowane zlo
kalizowane w terenie, z synchronizacją czasową za pomocą GPS oraz z nadzorem kontrolno-po
miarowym "Centrum" zabudowanego zabudowanym w Rejestratorni Sejsmicznej. Rejestratory 
tego typu są wyposażone w jeden, dwa lub trzy czujniki akcelerometryczne 3-składowe i mierzą 
przyśpieszenia drgań w jednym, dwóch lub trzech punktach stanowiska pomiarowego. Nadzór 
nad aparaturą oraz transmisja danych odbywa się do i oraz z Centrum drogą radiową przy wyko
rzystaniu modemowej łączności komórkowej. Łącznie na obszarze górniczym Rudna zabudowa
nych jest 18 kompletów rejestratorów ARP2000-pow. W tym: 
miasto Polkowice: 

ul. Akacjowa- pomiar drgań gruntu i fundamentu budynku (2 stanowiska pomiarowe), 
ul. Sosnowa- pomiar drgań gruntu i fundamentu budynku (2 stanowiska pomiarowe), 
ul. Fiołkowa- pomiar drgań gruntu i fundamentu budynku (2 stanowiska pomiarowe), 
ul. 3 Maja- 3 stanowiska 3-składowe, pomiar prędkości drgań : gruntu, fundamentu budyn
ku oraz IV piętra budynku 5. kondygnacyjnego, 
ul. Miedziana- pomiar drgań gruntu przy budynku 12. kondygnacyjnym; 
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miejscowości: Grodowiec, Komorniki, Moskorzyn, Biedrzychów, Trzebcz, Guzice, Żuków
pomiar drgań gruntu (po l stanowisku pomiarowym); 
przekroje poprzeczne zapór zbiornika odpadów "Żelazny Most": II-W, VIII-W, XVI-E- po
miar drgań podstawy i korony czujnikami 3-składowymi (akcelerometry) oraz przekrój VII-W 
-pomiar drgań podstawy i korony czujnikami 3-składowymi (sejsmometry). 

T b l 4 A a e a \ paratura ARP2000 Jp 

Miejsce zabudowy 
Liczba 

Uwagi 
kanałów 

Polkowice, ul. 3 Maja 9 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu, fundamentu 
i IV piętra budynku; 3x3-składowe 

Polkowice, ul. Akacjowa 6 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu i fundamentu 
budynku; 2x3-składowe 

Polkowice, ul. Sosnowa 6 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu i fundamentu 
budynku; 2x3-składowe 

Polkowice, ul. Miedziana 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Polkowice, ul. Fiołkowa 6 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu i fundamentu 
budynku; 2x stanowisko 3-składowe 

Gradowiec 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Komomiki 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gnmtu; 
stanowisko 3-składowe 

Moskorzyn 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Biectrzychów 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Trzebicz 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Guzie 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Żuków 3 
Pomiar przyśpieszeń drgań gruntu; 
stanowisko 3-składowe 

Żelazny Most - przekrój II-W 6 
Pomiar przyśpieszeń podstawy i korony 
zapory; 2 stanowiska 3-składowe 

Żelazny Most - przekrój VIII-W 6 
Pomiar przyśpieszeń podstawy i korony 
zapory; 2 stanowiska 3-składowe 

Żelazny Most- przekrój XVI-E 6 
Pomiar przyśpieszeń podstawy i korony 
zapory; 2 stanowiska 3-składowe 

Żelazny Most- przekrój VII-W 6 
Pomiar prędkości drgań podstawy i korony 
zapory; 2 stanowiska 3-składowe 

Zapisy zjawisk i drgań gruntu oraz obiektów budowlanych są archiwizowane przez stację sej
smiczną ZG Rudna i przekazywane do CBiPM "Cuprum" celem dalszego opracowania. 
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Dyspozytorski system powiadamiania o wstrząsach 
W 2003 roku uruchomiono w Rejestratorni sejsmicznej "Dyspozytorski system powiadamiania 
o wstrząsach" wraz z oprogramowaniem LITOS-Komunikaty. Jest to specjalistyczny serwer siecio
wy pracujący w sieci komputerowej 0/ZG Rudna. Jego zadaniem jest śledzenie danych z Analiza
tora sejsmicznego pochodzących z opracowanych zdarzeń sejsmicznych i natychmiastowe rozsyła
nie tych informacj i do zadeklarowanych odbiorców - osoby w tym Kierownictwa Ruchu Zakładu 
Górniczego. Natychmiast po opracowaniu zjawiska sejsmicznego przez geofizyka lub dyspozytora 
z rejestratorni sejsmicznej, na ekranach komputerów u odbiorców pojawia się informacja o zdarze
niu sejsmicznym (podstawowe parametry) wraz z graficzną prezentacją epicentrum na komputero
wej mapie oddziału górniczego. Uruchomienie tego systemu pozwoliło na znaczne skrócenie czasu 
od opracowania zjawiska do powiadomienia odpowiednich służb o zjawisku, a także oraz dodatko
wo przesłanie jednoznacznej informacji graficznej, dotyczącej lokalizacji zjawiska względem sytu
acji geologiczno-górniczej w oddziale eksploatacyjnym. 

3. CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA STOSOWANEGO W KOPALNIANEJ 
STACJI GEOFIZYKI GÓRNICZEJ W 0/ZG RUDNA KGHM ,,POLSKA MIEDŹ" S.A. 
0/ZG RUDNA W POLKOWICACH 

Integralną częścią systemu ELOGOR-C jest komputerowe oprogramowanie KRA W umożliwiające 
w czasie rzeczywistym na gromadzenie i przetwarzanie sygnałów pochodzących z czujników sej
smicznych. Program KRA W umożliwia wprowadzanie podstawowych nastaw i parametrów o sys
temie - konfiguracja systemu, oraz przetwarzanie mierzonych sygnałów na postać cyfrową i ·reje
strację tych sygnałów ze wszystkich kanałów, na nośnik dysku twardego rejestratora cyfrowego. 
Pozwala to w dalszym etapie na przetwarzanie danych i wyliczenie podstawowych parametrów 
wstrząsu niezbędnych z punktu widzenia ruchu kopalni, tj. czas wystąpienia zjawiska, lokalizację 
zjawiska, ocenę energii zjawiska oraz obliczenie parametrów geofizycznych wstrząsów celem okreś
lenia mechanizmów wstrząsu, parametrów geofizycznych w źródle wstrząsu a także obróbkę staty
styczną, jak m.in. sporządzenie zestawień i wypisów wstrząsów. 

~ KRAW -fłej'estrator 64 · · _ 

fiejestracja .Earametry Pornoc 

l 1 , .. 
~ . . 

l 

: 40 1. 
r.--
; 9 

Rys. 2. Widoki "zrzutów" ekranów oprogramowania KRAW-wyłączenie z detekcji 
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Parame~ry rejestracji i detekcji 13 
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Rys. 3. Widoki "zrzutów" ekranów oprogramowania KRAW-parametry detekcji 
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Rys. 4. Widoki "zrzutów" ekranów oprogramowania KRAW-podgląd sygnału 

LITOSjest pakietem oprogramowania, za pomocą którego realizowane są podstawowe operacje 
geofizyczne związane z obróbką i analizą wstrząsów, tworzeniem podstawowych baz danych do 
dalszych analiz geofizycznych, oraz wspomaga operacje związane z rozsyłaniem informacji o pod-
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stawowych parametrach wstrząsów do wszystkich służb w ruchu kopalni. W skład pakietu wcho
dzą poniższe moduły: 

LITOS- Wstrząsy, 
LITOS-Rejestr zjawisk sej smicznych, 
LITO S - Komunikaty, 
LITO S - Prognozy. 
Oprogramowanie jest przystosowane do pracy w środowisku MS Windows. 
LITOS- Wstrząsy: podstawowe oprogramowanie współpracujące z cyfrowym systemem ELO-

GOR-C (będącym rejestratorem zjawisk sejsmicznych). Program realizuje zadania: 
automatyczne i natychmiastowe odczytywanie zarejestrowanego zjawiska i wizualizacja prze
biegów ze wszystkich kanałów , na ekranie monitora kontrolnego, oraz powiadamianie o zareje
strowaniu przez system ELOGOR-C każdego nowego zjawiska sejsmicznego (rys. 5); 
lokalizacja epicentrum wstrząsu X, Y (po udostępnieniu odpowiedniego algorytmu istnieje mo
żliwość zaimplementowania go w celu wyznaczania składowej Z); 
wyznaczenie energii zjawisk sejsmicznych na podstawie całki kwadratu prędkości drgań góro
tworu lub na podstawie czasu trwania drgań górotworu wywołanych wstrząsem; 
wizualizacja na szkicach górniczych epicentrum wstrząsu (rys. 6) ; 
wydruki dokumentujące wstrząsy sejsmiczne; 
automatyzacja uzupełniania bazy danych z parametrami opisującymi zarejestrowane zjawiska sej
smiczne. 

~u~.D6 09~ .,<\ll''ł4 

~H· "'" , 

Rys. 5. Okno prezentujące wczytany zapis zjawiska sejsmicznego wraz z wynikami lokalizacji 
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Rys. 6. Wizualizacja na szkicach górniczych epicentrum wstrząsu 

Pola 

Uwagi 

Vłyrobiska 
1 

!J. T Bez lokolizacji r 

Oop1sz do bazy .; 

Za.piu polozenie kursarów ., 

Rys. 7. Okno dialogowe dopisywania parametrów 
zjawiska sejsmicznego do archiwum 
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Rys. 8. Główne okno programu LITOS. Rejestr zjawisk sejsmicznych 

V 

LITOS-Rejestr zjawisk sejsmicznych (rys. 8) jest programem do tworzenia i obsługi bazy da-
nych zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych i zapewnia on: 

współpracę z programem LITOS - Wstrząsy w procesie dopisywania parametrów nowo zareje
strowanych zjawisk sejsmicznych oraz ich edycję; 
tworzenie wypisów i statystycznych zestawień zjawisk sejsmicznych na potrzeby opracowań geo
fizycznych oraz statystycznych; 
zarządzanie bazą danych przy wykorzystaniu standardu SQL; 
tworzenie raportów; 
drukowanie książki- rejestru zjawisk sejsmicznych. 
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LITOS-Prognozy jest programem do graficznej prezentacji aktywności sejsmicznej w wybra
nych polach eksploatacyjnych. 
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Rys. 9. Okno programuLITOS-Prognozy 
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Rys. lO. Okno prezentujące zlokalizowane epicentra wstrząsów sejsmicznych w określonym okresie czasu 
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ProgramLITOS-Komunikaty jest przeznaczony do odbierania komunikatów i powiadamiania 
o zjawiskach sejsmicznych rejestrowanych przez Kopalnianą Stację Geofizyki Górniczej oraz przed
stawiania ich lokalizacji na mapach górniczych. 

Komunikaty są wysyłane natychmiast, po wykonaniu podstawowych obliczeń parametrów 
wstrząsów, przy wykorzystaniu sieci komputerowej oraz protokołu TCP/IP. Program LITOS- Ko
munikaty współpracuje z programemLITOS-Wstrząsy służącym między innymi do określenia 
czasu wstrząsu, lokalizacji zjawisk sejsmicznych i wyznaczania ich energii. Pobrane z LITOS -
Wstrząsy wyniki obliczenia obliczeń są natychmiast są rozsyłane w postaci komunikatów do wszyst
kich zadeklarowanych odbiorców (służby ruchu kopalni) i na każdym komputerze wyposażonym 
w oprogramowanie LITOS -Komunikaty przedstawiony jest graficzny wynik (mapa/szkic) obliczeń 
podstawowych parametrów wstrząsu . 
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Rys. 13. Okno z mapą wraz z naniesionym epicentrum wstrząsu sejsmicznego 

4. PRZYKŁADOWE ANALIZY SEJSMICZNEWYKONYWANE PRZEZ KSGG 

4.1. Badanie mechanizmów silnych wstrząsów 

Prowadzone od wielu lat badania mechanizmów trzęsień ziemi, a także zjawisk sejsmicznych wy
wołanych eksploatacją górniczą wskazują, że ich w ich ogniskach dominują występują najczęściej 
procesy ścinania na płaszczyznach uskoków gdzie dominują procesy ścinania, opisywane za pomo
cą podwójnej pary sił [3). Badanie mechanizmu ogniska wstrząsu opiera się na wyznaczaniu na pod
stawie sejsmogramu rozkładu pierwszych wychyleń fal P zarejestrowanych przez czujniki. Do ok
reślania mechanizmów wstrząsów wykorzystywany jest program komputerowy z Polskiej Akade
mii Nauk w Warszawie. Na podstawie kierunków pierwszych wychyleń wyznacza się płaszczyzny 
modalne. Jedna z tych płaszczyzn jest płaszczyzną uskoku, wzdłuż którego nastąpiło ścinanie pod
czas indukujące wstrząsu. Wyboru prawdopodobnej płaszczyzny dokonuje się po nałożeniu na otrzy
mane rozwiązania aktualnej sytuacji geologiczno-górniczej w rejonie wystąpienia wstrząsu. 
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L 1 -tensor dla : 2008.04.08 1 6:1 O: 11 Xtl 1 .OE7 

Rozwiązanie pełne : 
-.824E+13 - .386E+13 .290E+13 
-.386E+13 -.359E+13 .292E+13 
.290E+13 .292E+13 .119E+14 

TO; .0634 MO; .112E+14 MT; .120E+14 ERR; .157E+14 
Ek; pl; .2% L.D.S.; 13.6% ścin.; 86.2% M; 2.7 

SA; 124.30 DA; 54.95 SB; 295.37 DB; 35.38 
Oś P: bieg; 210.60 zagłęb; 9.81 
Oś T: bieg; 54.32 zagłęb; 79.30 
Oś B : bieg; 301 .33 zagłęb; 4.22 
Współczjakośc; .7 odwrócony 

Rozwiązanie o śladzie zero : 
- .848E+13 -.386E+13 .274E+13 
-.386E+13 -.362E+13 .297E+13 
.27 4E+13 .297E+13 .121 E+14 

TO; .0634 M0;.112E+14 MT; .121E+14 ERR; .157E+14 
L.D.S.; 14.2% ścin.; 85.8% M; 2.7 

SA; 124.35 DA; 54.57 SB; 294.33 DB; 35.85 
Oś P : bieg; 21 O .1 6 zagłęb; 9.39 
Oś T : bieg; 57 .53 zagłęb; 79.45 
Oś B: bieg; 300.95 zagłęb; 4.76 
Współcz .jakośc; .7 odwrócony 

Rozwiązanie ścinające : 
-.706E+13 -.451E+13 .321E+13 
-.451 E+13 -.284E+13 .270E+13 
.321 E+13 .270E+13 .991 E+13 

TO; .0634 M0;.108E+14 MT; .108E+14 ERR; .157E+14 
ścin .;100.0% M;2.7 

SA; 125.43 DA; 56.45 SB; 299.51 DB; 33.69 
Oś P : bieg; 213.06 zagłęb; 11 .40 
Oś T : bieg; 46 .91 zagłęb; 78.27 
Oś B : bieg; 303.61 zagłęb; 2.73 
Współcz.jakośc; .8 odwrócony 

L2-tensor dla : 2008.04.08 16:10:11 Xtl 1 .OE7 

Rozwiązanie pełne : 
-.646E+14 -.177E+14 .225E+14 
- .177E+14 -.545E+14 .366E+14 
.225E+14 .366E+1 4 .246E+15 

TO; .0634 M0;.190E+15 MT; .210E+15 ERR; .745E+13 
Ekspl; 25.3% L.D.S.; 50.3% ścin.; 24.5% M; 3.5 

SA; 132.16 DA; 52.11 SB; 306.62 DB; 38.02 
Oś P: bieg; 219.73 zagłęb; 7.05 
Oś T: bieg; 60.82 zagłęb; 82.45 
Oś B: bieg; 310.06 zagłęb= 2.69 
Współcz.jakośc= 66.8 odwrócony 

Rozwiązanie o śladzie zero : 
-.270E+14 -.177E+14 .165E+14 
-.177E+14 -.104E+14 .259E+14 
.165E+14 .259E+14 .374E+14 

TO; .0634 MO= .477E+14 MT; .487E+14 ERR; .733E+13 
L.D.S.; 4.1% ścin.; 95.9% M= 3.1 

SA; 137.52 DA= 64.77 SB; 288.60 DB; 28.30 
Oś P: bieg; 217.67 zagłęb= 18.73 
Oś T : bieg= 72.61 zagłęb; 67.52 
Oś B : bieg; 311 .79 zagłęb; 11 .97 
Współcz .jakośc= 62.6 odwrócony 

Rozwiązanie ścinające : 
-.262E+14 -.187E+14 .165E+14 
-.187E+14 - .963E+13 .250E+14 
.165E+14 .250E+14 .358E+14 

TO= .0634 M0;.477E+14 MT;.477E+14 ERR; .734E+13 
ścin.;100.0% M;3.1 

SA= 137.52 DA= 64.77 SB; 288.60 DB; 28.30 
Oś P: bieg= 217.67 zagłęb; 18.73 
Oś T: bieg; 72.61 zagłęb; 67.52 
Oś B: bieg; 311 .79 zagłęb; 11 .97 
Współcz .jakośc; 46.8 odwrócony 
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Rys. 14. Graftczna prezentacja mechanizmu wstrząsu z dnia 08.04.2008 roku, 
godz. 16:10, E= 1,0E7 J, pole X/1 (Ll-tensor; rozwiązanie ścinające) 

4.2. Geotomografia sejsmiczna 

W 0/ZG Rudna podjęto próby wykorzystania metody geotomografi sejsmicznej do określenia stanu 
górotworu. W roku 1998 wykonano pomiary metodą tomografii aktywnej w oddziale G-23/2 uzy
skując rozkłady prędkości (2000-3000 m/s) i tłumienia dla poprzecznej fali sejsmicznej . Uwarun
kowania ruchowe nie pozwoliły na uzyskanie pełnego obrazu ww. parametrów z uwagi na niedroż
ność części wyrobisk bezpośrednio przylegających do badanej calizny, jak również niemożliwość 

wejścia z czujnikami w wyrobiska znajdujące się w strefie przed frontem eksploatacyjnym [4] . 
W rejonie oddziałów G-1 , G-13 i G-23 wykonano również badania górotworu metodą tomogra

fii pasywnej. W wyniku tych badań określono zmiany pola prędkości w przedziale 4400-6400 m/s , 
przy czym zmiany te określono zarówno w rejonach wyeksploatowanego złoża jak i w nie rozcię
tych caliznach [ 4] . 
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Obecnie metoda tomografii pasywnej wykorzystuje do obliczeń rejestracje pochodzące od wstrzą
sów górotworu, a w szczególności zaistniałych zaistniałe w badanych parcelach oraz w oddziałach 
ją otaczających. Fizyczną podstawą oceny w zastosowanej metodzie jest zależność między zmianą 
prędkością fali sejsmicznej podłużnej a zmianą pola naprężeń w ośrodku skalnym i zmianą włas
ności mechanicznych ośrodka skalnego w rejonie eksploatacji. Pole prędkości (również pole naprę
żeń) ulega zmianie w czasie prowadzonej eksploatacji. Stąd wynika różnica w rozkładzie pola pręd
kości w poszczególnych cyklach pomiarowych. 

Rys. 15. Pole G-3/4. Geotomografia pasywna- obraz pola prędkości 
w okresie od 24.11.2008 do 01.12.2008 roku 

4.3. Analiza zmian rozkładu energetycznego wstrząsów 

Wiele obserwacji wskazuje, że aktywność sejsmiczna indukowana działalnością górniczą podlega 
tym samym prawom, jakie obowiązują w stosunku do wstrząsów naturalnych. Najważniejszym pra
wem opisującym oba rodzaje sejsmiczności jest prawo Gutenberga-Richtera opisujące rozkład ener
getyczny wstrząsów, które posiada następującą postać: 

log N = a- b · log E 

gdzie: N -jest ilością wstrząsów o energii E, parametry a i b są współczynnikami. 
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Parametr a jest miarą poziomu aktywności sejsmicznej, podczas gdy parametr b opisuje względ
ny stosunek ilości wstrząsów słabych do silnych. Parametr b ma ściśle określone znaczenie fizycz
ne, jest on bezpośrednio związany ze stanem naprężeń naprężenia górotworu. Mniejsza wartość te
go parametru, a więc i mniejsze nachylenie prostej opisywanej przez rozkład Gutenbera-Richtera, 
wskazuje na większy udział (prawdopodobieństwo) silnych wstrząsów, co świadczy o większym za
grożeniu występowania silnych wstrząsów . W praktyce kopalnianej rozkład Gutenberga-Richtera 
wykorzystywany jest do prognozowania zagrożenia sejsmicznego w nowo otwieranych polach eks
ploatacyjnych, sąsiadujących ze zrobami niegdyś aktywnych niegdyś sejsmicznie póllub do porów
nywania aktywności sejsmicznej tego samego pola w dwóch różnych okresach. Jak wykazuje do
świadczenie, aktywność sejsmiczna w nowo otwieranym polu jest zwykle bardzo zbliżona do akty
wności obserwowanej w polu sąsiadującym, znajdującym się już w przestrzeni wybranej . Znajomość 
współczynnika b dla pola wcześniej eksploatowanego pozwala więc wnioskować o przewidywa
nym prawdopodobieństwie występowania silnych wstrząsów w nowym polu. 

Podobnie rzecz ma się z porównywaniem aktywności sejsmicznej w dwóch różnych okresach. 
W trakcie eksploatacji zachodzi często potrzeba dokonywania zmian w technologii wybierania, któ
rych następstwem sąjest między innymi zmiany zmiana aktywności sejsmicznej . Porównanie współ
czynnika b dla dwóch badanych okresów pozwala na ocenę kierunku tych zmian aktywności z pun
ktu widzenia zagrożenia silnymi wstrząsami. 

Na rozkładzie Gutenberga-Richtera dla oddziału G-6 (rys. 16) widać, że zmiany warunków geo
logiczno-górniczych wpłynęły na spadek udziału wstrząsów z E 2: l,Oxl05 J. 

PODSUMOW ANIE 

Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej ZG Rudna przy zastosowaniu obecnej aparatury pomiaro
wej w sposób ciągły monitoruje aktywność sejsmiczną występującą w obszarze eksploatacji górni
czej i poza nim. Aparatura obsługiwana jest przez jednego pracownika (sztygara zmianowego- dys
pozytora sejsmicznego), do obowiązków którego należy nadzór nad jej sprawnością oraz podstawo
wa interpretacja zarejestrowanych zjawisk. W przypadku wystąpienia wstrząsu o energii sejsmicz
nej E 2: l,Oxl03 Jobsługa stacji rutynowo opracowuje dane zjawisko poprzez: 

określenie czasu i współrzędnych ogniska wstrząsu; 
- obliczenie energii zjawiska; 
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- przeanalizowanie ilościowe i jakościowe aktywności sejsmicznej obserwowanego rejonu w czasie; 
- określenie parametrów drgań obudowy szybowej, drgań gruntu w obszarze monitoringu powierz-

chni i składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most"; 
- informacje o zjawiskach o energii przekraczającej l,Oxl03 J są podawane natychmiast po ich 

opracowaniu w formie elektronicznej (LITOS - Komunikaty) dyspozytorowi górniczemu ko
palni oraz zainteresowanym osobom dozoru górniczego. Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej 
na bieżąco informuje dyspozytora górniczego kopalni o wyraźnym wzroście ilości zjawisk ni
skoenergetycznych (E< l,Oxl03 J) oraz o wstrząsach o energii E<=: l,Oxl06 J zaistniałych w są
siednich kopalniach. 
Niezależnie od bieżącego przekazywania informacji o aktywności sejsmicznej, Kopalniana Sta

cja Geofizyki Górniczej każdego dnia sporządza dobowy raport o przebiegu aktywności sejsmicz
nej, który przekazywany jest do Działu Tąpań. Raporty te są systematycznie analizowane, w ramach 
bieżącej oceny stanu zagrożenia, przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Głównego Inżynie
ra Górniczego oraz Głównego Inżyniera ds. Tąpań. 

Organizacja Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej w 0/ZG Rudna, jej wyposażenie oraz za
kres prowadzonych badań i obserwacji pozwala na bieżące śledzenie rozwoju aktywności sejsmi
cznej górotworu i wykorzystywanie ich wyników w praktyce ruchowej kopalni. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Praktyczne doświadczenia w zakresie wykorzystania systemu 
CMMS MAXIMOdo zarządzania utrzymaniem ruchu automatyki 
i układów elektrycznych w elektrowniach ZE PAK S.A. 

Stanisław Krajewski, Zbigniew Banaszak 
Przedsiębiorstwo Se1wisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. 

STRESZCZENIE: Referat przedstawia nietypowe wykorzystanie systemu MAXIMO jako narzę
dzia optymalizującego obsługę utrzymania ruchu elektrycznego oraz serwisu automatyki i urządzeń 
elektrycznych. W prezentacji pokazane są zmiany organizacyjne w firmie w oparciu o analizę da
nych z systemu w świetle: 
- nowych, poza ryczałtowych form współpracy z głównymi klientami; 
- ciągłej modernizacji i rozbudowy obiektów klienta; 
- potrzeby szczegółowej analizy rentowności poszczególnych branż; 
- wymagań odnośnie historii współpracy z klientami; 
- konieczności podnoszenia poziomu niezawodności i dostępności zasobów; 
- egzekwowania gwarancji; 
- identyfikacji prowadzonych działań; 
- zarządzania wiedzą i dokumentacją. 

SŁOWA KLUCZOWE: EL PAK, CMMS, MAXIMO, optymalizacja, serwis, rozliczenia, rentowność, 
niezawodność, identyfikacja, zarządzanie, wiedza, analiza, automatyka, ruch, elektrownia, ZE PAK, 
doświadczenia 

l. PROFIL PRZEDSIĘBIORSTW A 

Wpływ, jaki posiada system CMMS MAXIMOna obecną strukturę EL PAK oraz na współpracę 
z klientami, byłby niemożliwy do przedstawienia bez objaśnienia w kilku słowach, skąd i w jakim 
kierunku podąża EL P AK Sp. z o.o. 

Firma istnieje na rynku usług energetycznych od 2000 roku. Powstała z wyodrębnienia służb ser
wisowo-remontowych z grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.. (ZE 
PAK S.A.). Na początku istnienia, zakres działalności Spółki obejmował kompleksowe prowadze
nie usług serwisowych i remontowych w branży elektrycznej i automatyki - począwszy od urządzeń 
elektrycznych wysokiego napięcia, poprzez automatykę i sterowanie aż po sieci teleinformatycz
nych i systemów sygnalizacyjnych na terenie ZE PAK S.A. i PSE Zachód S.A.. W połowie roku 
2006 w konsekwencji przejęcia grupy 100 elektryków dyżurnych, kompetencje firmy rozszerzyły 
się o całodobowe utrzymanie ruchu elektrycznego w trzech elektrowniach i trzech stacjach elektro
energetycznych wysokich napięć. Od tego momentu, mogliśmy już mówić o kompleksowym utrzy
maniu ruchu w zakresie urządzeń elektrycznych i automatyki. 
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Od samego początku istnienia firmy, dokonywane były próby przejmowania coraz to szerszego 
pola działania na terenie głównych klientów ZE PAK S.A. i PSE Sp. z o.o., szczególnie w zakresie 
nowych inwestycji i modernizacjach zdobywając nowe doświadczenia. Z czasem zaczęto podejmo
wać realizację prac wychodząc poza zasięg dotychczasowych dwóch największych klientów. Dość 
szybko ujawniła się potrzeba przebudowania wewnętrznych struktur firmy, która byłaby w stanie 
pogodzić dotychczasowe zobowiązania serwisowo-remontowe z próbami budowania wizerunku fir
my na rynku ogólnokrajowym. Najrozsądniejszym wydało się budowanie struktur EL PAK zorien
towanej na realizację zadań, która byłaby postrzegana jako specjalistyczna firma podporządkowu
jąca realizację zleceń wg zasad zarządzani PROJEKTAMI. Zakreślono kierunek przebudowy firmy 
do osiągnięcia kompetencji, do kompleksowej realizacji zadań z dużym udziałem prac inżynier

skich realizowanych własnymi zasobami a uzupełnianymi niezbędnym podwykonawstwem tylko 
w zakresie prostych prac montażowych i budowlanych. W obecnej chwili, EL P AK to firma usłu
gowa dysponująca szerokim wachlarzem kompetencji rysunek l, realizująca niezależne zadania 
w zakresie: 

utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i automatyki w elektrowniach ZE PAK i stacjach elek
troenergetycznych PSE; 
pomiarów i diagnostyki; 
złożonych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych. 
Obecnie prawie 400 osobowa Spółka, zdecydowaną większość usług realizuje na rynku szeroko 

rozumianej energetyki- zarówno na rynku lokalnym (teren ZE PAK S.A, PSE.), jak i na rynku kra
jowym (rozdzielnie koncernu TAURON-EnergiaPro, EC Zduńska Wola, EC Karolin - DALKIA) 
- samodzielnie lub jako podwykonawca wiodących firm dostarczających urządzenia dla energety
ki. Spółka bierze również udział w realizacjach projektów dla innych zakładów przemysłowych 
(KGHM, PCC Rokita). 

Naszą misjąjest "Modernizujemy i utrzymujemy ruchu układów elektrycznych i automatyki 
w energetyce" 

KOMPETENC JE 
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Diagnostyka stanu technicznego wyposażenia 
' 
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l 
... ~·" - ' . " "' ' f . ... ~-o' 

J Pomiary parametrów technologicznych Systemy kontroli dostępu 
... 

l ~ l . s!st~my sygn~łizacj; poż~ Utrzymanie aparatury pomiarowej 
.. ' ' "'" ~ - " .. ... .. 

l Automatyka elektroenerge tyczna ~ l Telekomunikacja 

l Urządzenia i instalacje elektryczne J Sieci informatyczne 
~ ---·- -- - ·-··---- - ' s --~. ' .. .. . . .. 

Automatyka przemysiowa Utrzymanie ruchu wyposażenia 
.. 

l Urządzenia i instalacje klimatyzacyjne ~ ~ Urządzenia i instalacje grzewcze 
. ZASOBY -

RESOURCES 

Wydziały Utrzymania Ruchu Wydział Pomiarów 
Wydział Produkcji 

i Diagnostyki Indostry Maintenance Industrial Production 
Test & Measurements i 

Departments Department 
Department 

. ... . .. 

l p R o D u 

Rys. l. Kluczowe kompetencje personelu produkcyjnego 
Figure l . Key competencies o f production personnel 
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Ilość osób zatrudnionych w spółce kształtowana jest potrzebami realizacji stałych zobowiązań 
serwisowych względem klientów jak i planami rozwoju firmy na przyszłe lata. Zmiany ilości osób 
zatrudnionych w znaczących okresach historii firmy przedstawia wykres l. 

"' 

Wykres l. Personel 
Chart l. Personncl 

okres 

- - -, 
J 

Znaczący wzrost ilości osób w drugiej połowie 2006 roku to przejęcie około 100 dyżurnych elek
tryków ruchu oraz przejęcie całodobowej odpowiedzialności za utrzymania ruchu elektrycznego 
w trzech elektrowni i trzech stacji wysokich napięć. Był to bardzo znaczący moment w historii fir
my, gdyż otwierał rozdział kompleksowego utrzymania ruchu w zakresie instalacji i urządzeń elek
trycznych. Następny notowany ciągły wzrost ilości zatrudnionych osób do dnia dzisiejszego, to roz
budowa służb głównie poprzez zatrudnianie doświadczonychjak i młodych inżynierów. 

Poszerzanie kompetencji oraz powiększanie zasobów mogących wychodzić na rynek krajowy 
w zakresie złożonych wielobranżowych projektów było tylko możliwe dzięki optymalizacji zapotrze
bowania na zasoby ludzkie w zakresie już prowadzonych serwisów, remontów i utrzymania ruchu 
elektrycznego. Ilość osób, którą udało się osiągnąć, nie pogarszając jakości wykonywanych robót 
dzięki podniesieniu wydajności pracowników uczestniczących przy realizacji zadań, przedstawia 
wykres l. Widoczny jest, szczególnie w ostatnim okresie, znaczny wzrost ilośc i personelu Pionu 
Rozwoju, którego działania skierowane są na rynek realizacji projektów inwestycyjnych i moderni
zacyjnych. 
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Znaczące ograniczenie zaangażowania służb serwisowych do pracy na terenie ZE P AK i PSE 
przedstawione jest na wykresie 2. W zakresie serwisu jest to blisko 50% ograniczenie zatrudnienia 
w tym zakresie od początku istnienia firmy EL PAK. Należy podkreślić, iż rozwój firmy poprzez 
znajdowanie nowych rynków na nasze specjalistyczne usługi nie tylko zmuszał nas do przegrupo
wywania pracowników do prac o trochę innej specyfice, ale również do uzupełniania zasobów o no
we kompetencje zawodowe. 

Rangę osiągniętego wyniku potęguje fakt, iż w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu, za
kres obiektów podlegających serwisowaniu jak i całodobowemu utrzymaniu ruchu elektrycznego 
znacznie się zmienił. Zwiększenie ilości obiektów jest bardzo dobrze widoczny na przykładzie roz
budowy elektrowni Pątnów. Uruchomienie nowego bloku energetycznego 464 MW Pątnów II oraz 
rozbudowa i modernizacja instalacji wspomagających produkcję energii przedstawia wykres 3. Po
kazane są tam ilości sygnałów analogowych i dwustanowych, które obrazują nam ilość urządzeń 
podlegających dz i ałaniom bieżącym i powtarzalnym oraz pełnieniu ciągłej gotowości w zakresie 
usuwania usterek. 
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Wykres 3. Porównanie ilości sygnałów automatyki bloków Elektrowni Pątnów I z Pątnów II 
Chart 3. Quantity of DCS signaJ comparison- Pątnów I and Pątnów II PP units 

2. DLACZEGO SYSTEM CMMS MAXIMO? 

MAXIMO - to produkt amerykańskiej firmy MRO Software, obecnie IBM Company -jest sys
temem komputerowym kompleksowo wspomagającym zarządzanie infrastrukturą techniczną przed
siębiorstwa poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wszystkich aspektów pro
wadzących do prawidłowego funkcjonowania obiektów technicznych, włączając strukturę i para
metry techniczne maszyn i urządzeń, części zamienne i materiały eksploatacyjne, narzędzia i sprzęt 
specjalistyczny, personel konserwacyjno-naprawczy. 

W dzisiejszych czasach, nawet najmniejsze firmy czy instytucje posługują się różnego rodzaju 
bazami danych. Najprostszą formą a zarazem najbardziej dostępnąjest program EXCEL firmy Mi
crosoft. Również nasza firma w początkowych okresie zbierania różnego rodzaju informacji o pro-

710 



wadzonych działaniach, w skrócie "kto?, co?, kiedy?, gdzie?, na jakiej podstawie?" wykonywał, 
próbowała ogarnąć w prostych jak i bardzo rozbudowanych tabelach EX CEL-a, Niestety zakres re
alizowanych działań na obiektach klienta, ich częstotliwość (ponad 900 rozliczanych indywidual
nie zleceń miesięcznie) i różnorodność (cztery podstawowe branże) zmusił do wspomożenia się 
systemem CMMS. Wybór tego rozwiązania podjęto po wcześniejszym dokładnym przeanalizowa
niu dostępnego na rynku tego typu oprogramowania. Jednak decydujące zdanie wypracowaliśmy 
zbierając opinie od firm, które na takim oprogramowaniujuż pracowały . 

Na przyspieszenie wdrożenia systemu MAXIMO a nastąpiło to w 2006 roku, miał znacząco pod
pisanie nowych zasad współpracy z głównym klientem ZE PAK SA. Nowe zapisy umowy pomię

dzy naszymi firmami , ujmował takie kwestie jak: 
- rozliczanie się z indywidualnych zleceń- koniec umów ryczałtowych; 
- realizacja prac przy coraz mniejszych dostępnych środkach klienta w zakresie serwisu i remon-

tów; 
- wymagania klientów odnośnie historii współpracy; 
- podnoszenia poziomu niezawodności instalacji; 
- egzekwowanie gwarancji; 

zarządzanie wiedzą i dokumentacją; 
- identyfikacja działań; 
- optymalizacja procesów; 

rozszerzenie działalności o utrzymanie ruchu elektrycznego; 
przejmowanie w serwisowanie nowych instalacji elektroenergetycznych; 

- ciągła potrzeba doskonalenia wykorzystania posiadanych zasobów. 
W trakcie wdrożenia zostały zainstalowane następujące aplikacje MAXIMO: 

- Wyposażenie, 

Lokalizacje operacyjne, 
- Plany Pracy, 
- Konserwacje zapobiegawcze, 
- Pracownicy, 
- Kwalifikacje, 
- Magazyny, 

Firmy. 
W ramach rozwoju systemu, zakres wykorzystywanych możliwości funkcjonalnych ciągle się 

poszerza a wraz z nim zakres informacji wprowadzanych do poszczególnych aplikacji. 
Naszym głównym a i zarazem nietypowym podejściem do wykorzystania systemu, były potrze

ba uporządkowania znaczącej ilości zleceń roboczych. Dotychczasowe doświadczenia firm wspo
magających się tym systemem, skupiała się nad zarządzaniem wyposażeniem. Budowała historię 
działań na poszczególnych lokalizacjach (napędach, zespołach, instalacjach ... ), istotnych elemen
tach ważnych z technologicznego punktu widzenia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obiek
tów produkcyjnych. Nasze wymagania, co do systemu, oprócz tradycyjnego zbierania historii zabie
gów eksploatacyjnych poszczególnych lokalizacj i, powiększyliśmy o zbieranie danych o tym "kto?, 
co?, kiedy?, gdzie?, na jakiej podstawie?" Każde pojedyncze zlecenie, nawet to najmniejsze zna
czy, dla firmy ELPAK- przychód. 

Zostały zbudowana siatka projektów, które odpowiadały za grupowanie zleceń od głównych zle
ceniodawców (przedstawicieli poszczególnych elektrowni, stacji elektroenergetycznych). Kierowni
cy Wydziałów Utrzymania Ruchu posiadające wielobranżowe zasoby, otrzymali do zrealizowania 
plany przychodów wspomnianych projektów, które jednocześnie zostawały obciążane kosztami pro
wadzonych przez siebie wydziałów (jednostkowy koszt pracownika, sprzętu, kosztów wydziało
wych, szkoleń, delegacji, itp.). Pozwoliło to, na ocenę rentowności poszczególnych wydziałów, zwe-
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ryfikowanie czy zlokalizowane zasoby w Wydziałach są optymalnie wykorzystywane, czy potrafią 
na siebie i firmę zapracować. 

Mechanizm bardzo szybko został przyniesiony przez Kierowników na podległe branże (elek
tryków, automatyków, teleinformatyków) . Każda wydzielona grupa, mogła zostać poddawana oce
nie rentowności prowadzonych działań, ponoszonych kosztów związanych, np.: z na zakupem sprzę
tu czy planowanymi kosztami szkoleń. 

Kosztorysy, które są wynikiem szczegółowej wyceny opartej o uzgodnione wcześniejsze wyne
gocjowane wyceny (szczególnie w zakresie planowanych prac remontowych) , cenniki, taryfikator, 
stawki, KNR, za każdym razem są weryfikowana a bardzo często negocjowane z branżowym przed
stawicielem klienta .. Zasady te zostały pokazane na rysunku 2. 

W celu ograniczenia ilości zleceń a zarazem uproszczenia planowania niektórych prac powta
rzających się, na etapie budowania umowy serwisowej z ZE PAK S.A. została wydzielona grupa 
zabiegów eksploatacyjnych, dalej zwanych pracami bieżącymi i powtarzalnymi (BiP) częściej zwa
najako działania przed wykryciem awarii. Prace ujęte w BiP, to głównie działania wynikające z wy
magań ujętych w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej), instrukcjach czy wreszcie określone 
poprzez wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne. Te ostatnie są najcenniejszym źródłem. W mia
rę jak udawało określić się zakres niezbędnych prac, ich częstotliwość wykonywania, baza BiP zo
staje sukcesywnie powiększana. Przyjęto generalną zasadę przynoszenia prac z grupy działań ko
rekcyjnych na rzecz prewencyjnych dla ogólnie znanej zasady "dmuchania na zimne". Rysunek 3 
przedstawia możliwe działania w zakresie utrzymania ruchu wyposażenia. 
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l Materiały l t 
- l 

Raport KZR (opis działań, 
lokalizacja, koszty) 
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l Akceptacja stron 

'ł' 'ł' 

Archiwum (dane o pracach na obiektach klienta, historia działań serwisu) 

~ 
Raporty (dla klienta i serwisu) 

Rys. 2 . Współpraca pomiędzy służbami serwisowymi firmy ELPAK a klientem 
Figure 2. Cooperation ELP AK -cli en ts 
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Rys. 3. Działania realizowane w zakresie utrzymania ruchu 
Figure 3. The measures implemented to maintain services 

3. MAXIMO-ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI 

Correcuve J 

l 
i[ r 

: [! ]i Opóźnione Natycluniastowe 

Deferred lmmediute 

Patrząc poprzez doświadczenia wdrożenia systemu MAXIMO w naszej firmie, przedstawione opi
sy profilu przedsiębiorstwa, przyjętych w firmie zasad finansowo-księgowych, struktury poszcze
gólnych wydziałów czy szczegółowych zasad współpracy z klientem były najważniejszymi dany
mi niezbędnymi do wdrożenia systemu CMMS MAXIMO w zakresie zarządzania zleceniami i za
sobami. W oparciu o te informacje została zaprojektowana rozbudowana siatka powiązań pomię
dzy bazami danych w systemie. Elementem łączącym wiele gałęzi tej siatki jest karta zlecenia ro
boczego (KZR) (rys. 2). Jest to miejsce zbierania wszystkich informacji (ekran 1), między innymi: 

podstawy uruchomienia prac, numerze zlecenia prac systemu klienta wysap; 
ilość przydzielonych zasobów, materiałów i sprzętu; 
planowanym czasie realizacji; 
stanu realizacji zleceń; 
opisu działań i środków niezbędnych do wykonania prac- ekran 3; 
wyceny prac w oparciu o cenniki, taryfikatory, stawki, KNR-y -·ekran 4. 

Ekran l 
Screen l 

Ekran 2 
Screen 2 
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Ze względu otrzymywanie zleceń w systemie mySAP klienta, konieczne było dobudowanie miej
sca, w którym znajdą się informację przenoszone z bazy klienta danych- ekran 2. 

Zlecone prace zostają odpowiednio dekretowane do komórki branżowej w wydziale wykonaw
czym a tam przydzielane są zasoby do realizacji tych zleceń - ekran 3. Dokument jest szczegółowo 
opisywany przez pracownika prowadzącego prace, co stanowi podstawę do przygotowania wyceny 
zlecenia. 
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Na podstawie uzupełniony danych w KZR o wycenę prac, zużytych materiałów, wykorzystane
go sprzętu tworzony jest Raport KZR, jako dokument podlegający zatwierdzeniu przez klienta 
ekran 4. 
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Zbierane dane w okresie rozliczeniowym (miesiąc) jest ostatecznie składane w wspólny miesię
czny raport, który stanowi podstawę do fakturowania wykonanych prac Ekran 5. 

Wszystkie informacje wprowadzone do systemu MAXIMOtworzą siatkę danych, które pozwa-
lają przeprowadzać analizy pod kątem: 

wykorzystanych zasobów na poszczególnych Wydziałach Utrzymania Ruchu; 
wykorzystania czasu pracy poszczególnych pracowników- ekran 7; 
harmonogramowanego wykorzystania pracowników o pojedynczych kompetencjach; 
przychodów i kosztów odnoszących się na poszczególne wydziały, grupy branżowe; 
przychodów i kosztów odnoszących się na poszczególnych projektach- ekran 6; 
kosztów zabiegów eksploatacyjnych odnoszących się do poszczególnych lokalizacji (urządzeń , 

instalacji, itd.) w wybranych przedziałach czasu; 
częstotliwości. 
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Analizy te pozwoliły ograniczyć do niezbędnego minimum zatrudnienie na Wydziałach Utrzy
mania Ruch u w zakresie bieżących i powtarzalnych prac oraz zaplanować optymalna liczbę osób 
do szybkiego reagowania w zakresie usuwania usterek i nieprzewidzianych prac eksploatacyjnych. 
W zakresie planowanych prac remontowych i przeglądowych w oparciu o bardzo szczegółowy har
monogram roczny, służby utrzymania ruchu wspomagane są służbami pionu rozwoju. 

Practical Triais in the Field of Utilization of CMMS MAXIMO System 
for Management of Electrical Systems and Automation 
in ZE P AK S .A. Power Generating Plants 

The paper presents a non-typical utilization of CMMS MAXIMO system for proper management, 
on line stability and eontroi of electrical components in ZE PAK S.A. power generating plants. The 
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following presentation describes the organizational changes in the company based on the analysis 
of data derived from CMMS MAXIMO system triais in light of: 
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new forrus o f cooperation with cli en ts outside the scope o f fiat rate agreements; 
on-going modernization and expansion of client facilities; 
the need for comprehensive profitability analysis of individual branches; 
requirements based on history of cooperation with clients; 
the necessity to raise reliability levels and availability o f resources; 
enforcement of existing contractual guarantees; 
identification o f leading trencis and carried out activity; 
management o f resource information data and documentation. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Rozwój informatycznego systemu zarządzania 
procesem rozliczania produkcj i górniczej 
w 0/ZG Polkowice-Sieroszowice 

Jerzy Kubiak, Lesław Sikora, Roman Jedlicki, Grzegorz Pasternak 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 0/ZG Polkowice-Sieroszowice 

Lech Rybacko, Andrzej Wabik 
SHH Wrocław 

STRESZCZENIE: W kopalni Polkowice-Sieroszowice prowadzi się comiesięczną ewidencję wy
konanych robót górniczych. Dotychczas najsłabszą stroną przeprowadzania tych obliczeń był brak 
odpowiednich narzędzi dla służby geologicznej. Dzięki "aplikacji odbiorowej" można szybciej i pre
cyzyjniej przeprowadzić wspomniane wyliczenia, trwale zapisując je w cyfrowej bazie danych "Orac
Je" . Poprzez zapytania do bazy (SQL) można w każdej chwili uzyskać informacje zarówno liczbo
we jak i graficzne dotyczące przeprowadzonych obliczeń. Aplikacj ę budowano wykorzystując do
świadczenie geologów górniczych naszej kopalni w współpracy z informatykami z firmy SHH 
z Wrocławia. 

WSTĘP 

W zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice w układzie miesięcznym prowadzona jest ana
liza gospodarki złożem (odbiór robót górniczych). Rozliczenie to (w układzie oddział-rejon-kopal
nia) obejmuje wyliczenie masy urobku (wynikającej z furty eksploatacyjnej), masy kopaliny, meta
lu - miedzi, jak również zawartości procentowej Cu w wydobytym urobku i kopalinie. Powyższe 
analizy przeprowadzane są w oparciu o zlokalizowane rejony działalności górniczej wynikające 
z odbiorowych map mierniczych i szkiców sztygarskich. Dotychczas najsłabszą stroną w miesię
cznym rozliczeniu wykonanych robót górniczych był brak odpowiednich, jednoznacznie zdefinio
wanych narzędzi, za pomocą których można precyzyjnie i stosunkowo szybko wykonać właściwe 
wyliczenia i analizy. Stosowana forma przeprowadzania obliczeń i wypełniania dokumentów spro
wadzała się niejednokrotnie do ręcznych zapisów oraz obliczeń przy użyciu kalkulatora, przez co 
odtworzenie materiałów źródłowych stawało się trudne i czasochłonne. W związku z powyższymi 
niedogodnościami i rosnącymi potrzebami otrzymywania szybkich i precyzyjnych informacji doty
czących wielkości, jakości i charakteru robót górniczych, a także brak narzędzi umożliwiających 
bieżącą kontrolę i weryfikację poprawności dokonanych podziałów i obliczeń powstała aplikacja 
"ORG-G". 

l. ORGANIZACJA PRACY W APLIKACJI ODElOROWEJ ORG-G 

Warunkiem koniecznym do wykonania przed podjęciem pracy z aplikacjąjest wczytanie do bazy 
OracJe aktualnych danych geologicznych z prób bruzdowych oraz map mierniczych z wykona-
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nych robót górniczych (aktualizacja bazy danych) . Aplikacja ORG-G działa w środowisku Micro
station oraz komunikuje się z bazą danych poprzez SQL-a (Structured Query Language). 

l. l. Wymagania programowe 

Aplikacja Odbiorowa ORG-G wykorzystuje: 
Środowisko bazodanowe OracZe - w nim zapisywane i przechowywane są wszystkie informa
cje dotyczące wprowadzonych danych z odbiorów zarówno część tabelaryczna, graficzna oraz 
dane z prób złożowych. 
Program Microstation- w celu graficznego zobrazowania wykonywanych działań. 
Arkusz kalkulacyjny Excel- do zestawień tabelarycznych (szablony). 

1.2. Ustawienia globalne programu, parametry pracy, menu główne 

Uruchamiając aplikację użytkownik loguje się na swoje hasło i dokonuje "Ustawień globalnych" 
wybierają~ rok, miesiąc, oddział, na którym przystępuje do wykonania odbiorów, a następnie usta
wia ,,Parametry pracy" niezbędne do prawidłowego działania programu. 

Zatwierdzenie ustawień powoduje, że aplikacja zostaje uruchomiona, otwiera się Microstation 
oraz właściwe okno menu głównego aplikacji (rys. 1). 

l f U~ a ~~s~-~o_w g~~~.~~~~~ 1. ~ J j Kostki 

Obszary technologiczne ; [g[ l l ~l Próby 

Li ·•a wyrobi ·k ® ! ; Kamień 

Raport 

'Wykonaj raport miesięczny 

Rys. l. Okno główne aplikacji odbiorowej 
Figure 1. Reception application main window 
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2. FUNDAMENTALNE ET APY PRACY W APLIKACJI ODElOROWEJ 

Praca z aplikacjią ORG-G obejmuje pięć zasadniczych etapów: 
l. Budowa obszarów geologicznych; 
2. Konstruowanie obszarów technologicznych; 
3 .. Wyliczenie podstawowych danych odbiorowych w oparciu o mapy miernicze oraz zadane pa

rametry złożowe i eksploatacyjne; 
4. Uzupełnienie odbiorów o dodatkowe elementy eksploatacyjne niepowiązane z rysunkiem mier

niczym; 
5. Tabele i zestawienia. 

2.1. Budowa obszarów geologicznych 

Ta część aplikacj i służy do tworzenia jednorodnych obszarów geologicznych pod względem para
metrów złożowych oraz określeniu w nich średnich parametrów takich jak miąższość złoża bilanso-
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wego, zawartość % Cu, ciężar objętościowy i zasobność. W oparciu o te parametry wykonane zo
staną wyliczenia urobionej robotami górniczymi kopaliny i Cu danym miesiącu. Po uruchomieniu 
polecenia z menu głównego: ,,Lista obszarów geologicznych" jako plik odniesienia w programie 
Microstation wyświetla się mapa miernicza z wykonanymi robotami górniczymi. Geolog wykonują

cy odbiory za pomocą polecenia "Dodaj nowy obszar geologiczny" (rys. 2) wykreśla obszary geo
logicznie grupując wykonane roboty górnicze według uznania w bloki. Do wyrysowywania obsza
rów geologicznych wykorzystuje się standardowe narzędzia Microstation. Można w ten sposób wy
znaczyć dowolną ilość obszarów, które równolegle edytują się w oknie "Obszary geologiczne od
działu" (rys. 2). 
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----~-----------------------------------------------~ 
Rys. 2. Okno do wyznaczania i wykreślania obszarów geologicznych 
Figure 2. Window for determining and plotting the geological areas 

Funkcją ,,Przelicz/Pokaż wyniki dla obszaru" (rys. 2) do poszczególnych obszarów geologicz
nych, wczytywane są próby bruzdowe oraz wyliczone zostają w oparciu o nie średnie parametry 
złożowe, o których wyżej mowa. Dane z prób bruzdowych wraz z dokładnym opisem, parametra
mi złożowymi w próbach oraz średnimi parametrami wyświetlają się użytkownikowi w tabeli "Wy
niki dla obszaru geologicznego" (rys. 3). 
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Rys. 3. Tabela z przypisanymi do obszaru próbami wraz z parametrami 
Figure 3. Table with sampies and parameters assigned to the area 

2.1 .1. Analiza utworzonych obszarów geologicznych 
pod kątem jednorodności parametrów geologicznych 
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Ta część obliczeń jest jednym z ważniejszych elementów aplikacji, ponieważ poprawne jej wyko
rzystanie jest gwarantem rzetelnych wyliczeń urobionej kopaliny i metalu (Cu) . Za pomocą wybra
nych funkcji i poleceń analitycznych sprawdzana jest poprawność i jednorodność utworzonych ob
szarów, np. pod względem miąższości złoża, występowania złoża w odmian·ach litologicznych, wy
stępowania prób kamiennych (bezzłożowych) i inne. 
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Rys. 4. Przykład analizy złoża pod katem okruszcowania bilansowego piaskowca 
Figure 4. Example o f deposit analysis in respect of sandstone balance mineralization 
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Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiane są w formie tabelarycznej i graficznej -na ma
pie. Dla przykładu przeprowadzono analizę występowania okruszcowanego piaskowca poleceniem. 
Powyższa analiza polega na zaznaczeniu w obrębie danego obszaru geologicznego tylko tych prób, 
w których stwierdzono występowanie okruszcowanego bilansowo piaskowca (rys. 4). 

W wyniku analizy dowiadujemy się, że w lO próbach spośród 18 prób występuje jest piaskowiec 
okruszcowany bilansowo. Wyniki analizy należy wyświetlić na mapie, na tle wykreślonych uprzed
nio obszarów geologicznych i zakresów robót górniczych, co będzie podstawą do przeprowadze
nia podziałów lub modyfikacji danego bloku. 

2.1 .2. ?odział i modyfikacja obszarów geologicznych 
Po przeprowadzeniu wieloaspektowych analiz jednorodności złoża obszary geologiczne można zmo
dyfikować lub podzielić na mniejsze bloki . W wyniku analizy na obecność okruszcowanego pia
skowca i zobrazowaniu jej na mapie można zauważyć, że próby z piaskowcem okruszczowanym 
(koła czerwone) grupują się w taki sposób, iż pierwotnie wyrysowany blok można podzielić na trzy 
mniejsze bloki. Operator wyrysowuje więc na rysunku linie podziału w wyniku czego program au
tomatycznie dzieli obszar nazwany pierwotnie "G51 front" na trzy podobszary: G51 front/l, G51 
front/2 oraz G51 front/3 i edytuje ten podział tabeli (rys. 5). 

Rys. 5. Podział obszaru geologicznego z uwagi na występowanie 
stref z okruszcowanym bilansowo piaskowcem 
Figure 5. Geological area partition in respect ofbalance 
mineralized sandstane occurrence 

2.1.3 . Raport z obszarów geologicznych 
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Rys. 6. Statystyka prób dla danego 
obszaru geologicznego 
Figure 6. Sampies statistics for 
the given geological area 

Dla każdego z powstałych obszarów geologicznych możemy wyświetlić raport dotyczący złoża 
i eksportować go do Excela jako gotowe zestawienia zbiorcze jakości urobionej kopaliny za dany 
miesiąc dla danego oddziału. W każdej chwili można mieć wgląd w różne interesujące nas parame
try geologiczne i wyliczenia na ekranie monitora lub np. w statystyki prób danego obszaru (rys. 6). 
Kolejnym etapem działania aplikacji ORG-G jest zapisanie "Obszarów geologicznych" jako "Ob
szary technologiczne". 

2.2. Obszary technologiczne 

Punktem wyjściowym do pracy w "obszarach technologicznych" są utworzone wcześniej obszary 
geologiczne. 
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2.2.1. ?odział obszarów technologicznych, edycja rodzaju 
i wielkościfurty eksploatacyjnej oraz typu robót górniczych 

Ta część aplikacji odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie wydzielonym obszarom: rodzaju 
technologii urabiania złoża, furty eksploatacyjnej jak również na wyliczeniu jakości skał otaczają
cych złoże w furcie eksploatac)jnej. Biorąc pod uwagę typ i rodzaj robót górniczych wydzielamy 
podobszary technologiczne. Mechanizm podziału obszarów technologicznych wykorzystuje podsta
wowe narzędzia Microstation i jest identyczny jak przy obszarach geologicznych. 

Kolejnym krokiem jest zadanie furty eksploatacyjnej oraz określenie rodzaju prowadzonych ro
bót górniczych (lista zapisana w słownikach aplikacji). Przypisanie furty eksploatacyjnej realizo-wa
ne jest bezpośrednio wyświetlając listę obszarów technologicznych lub w tabeli dla danego obsza
ru technologicznego (rys. 7). 
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Rys. 7. Edycja typów i rodzajów robót górniczych wraz z zestawieniem zbiorczym obszarów technologicznych 
Figure 7. Editing o f types and kinds o f mining operations connected with cumulative list o f the operational 
mining areas (with the type of exploitation (ful! face/selective) which should be applied) 

Furta eksploatacyjna zadawana jest dla części węglanowej oraz dla części piaskowcowej (uwz
ględnia strop piaskowca jako reper). Podczas edycj i furty eksploatacyjnej osobnych kolumnach ma
my podgląd w na przedział bilansowy złoża, co pozwala nam na właściwe dobranie furty . Bardzo 
istotnym rozwiązaniem informatycznym jest to, że aplikacja odbiorowa potrafi sama rozróżnić ro
dzaje wykonanych robót górniczych. Dzieje się tak, paniewaz wprowadzono zasadę rozdziału tych
że robót po atrybutach graficznych w mapie mierniczej, Aplikacja rozpoznaje, jaki rodzaj robót 
w danym obszarze technologicznym występuje i na ządanie wyświetla nam w tabeli te pozycje. Ope
rator ma jasność, że w danym obszarze technologicznym powinien zadać furty, np. dla postępu ro
bót w caliźnie, likwidacji (zawale), czy przybierkom ociosów, stropów lub spągów. 

2.2.2. Analizy i zestawienia tabelaryczne dla obszaru technologicznego 
Dla każdego z obszarów technologicznych istnieje możliwość edycj i średnich parametrów określo
nych w przedziale "furta eksploatacyjna" w rozbiciu na "kamień nad złożem"- "złoże (kopalina)" 
-"kamień pod złożem" (rys. 8). 
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Figure 8. Average parameters within borders described by established 
ore body exploitation thickness 

Dodatkowo aplikacja umożliwia w szybki i czytelny sposób przedstawienie graficzne wybrane
go zagadnienia niezbędnego do analiz, przykładowo rozmieszczenie okruszcowania w próbach bruz
dowych wraz ze średnimi parametrami jakościowymi Cu (rys. 9). 
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Rys. 9. Wycinek analizy graficznej rozmieszczenia okruszcowania 
wraz ze średnimi parametrami prób bruzdowych 
Figure 9. A fragment o f the graphical analysis o f the minerał distribulion 
within the o re body with average parameters of the sampies 

2.2.3. Przypisanie do obszarów technologicznych do powierzchni odbiorowych 
Po graficznym określeniu granic i zakończeniu edycji obszarów technologicznych następuje przy
pisanie i przeliczenie zadanych w obszarze technologicznym parametrów. Każdy element odbio
rowej mapy mierniczej posiada odpowiedni atrybut, grafikę i warstwę w związku z czym aplikacja 
ORG-G analizuje i uwzględnia to wszystko przetwarzając dane na tym etapie. 

2.3 . Wyrobiska górnicze 

W kolejnym etapie pracy "lista wyrobisk" powstaje szereg składowych obszarów, których ilość uza
leżniona jest od liczby obszarów technologicznych, wynikających z mierniczej mapy odbiorowej , 
jak również od istniejących na mapach granic podziałów wymuszonych przepisami ewidencyjnymi 
prawa geologicznego i górniczego, w których wyliczana jest masa kopaliny, rudy i metalu (Cu). 
Automatycznie następuje agregacja obszarów, których wyznacznikiem jest np. granica gmin, do
kumentacyjne bloki geologiczne, pola i piętra, ten sam blok geologiczny (te same parametry bilan
sowe dla kopaliny) , jak również technologia urabiania (ten sam rodzaj, charakter robót, ta sama fur
ta eksploatacyjna), itp. W odbiorach robót górniczych istnieje również potrzeba ewidencji innych 
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robót górniczych, których specyfika nie pozwala na zobrazowanie w odbiorowej mapie mierniczej . 
Dotyczy to informacji o kopalinie, urobku i metalu (Cu) zgromadzonego w formie "zapasów", urob
ku pochodzącego z procesu konwergencji lub jako skutków wstrząsu górotworu lub też metalu (Cu) 
odzyskanego ze szlamów. Po przeanalizowaniu dynamiki powyższych procesów, jak również po 
obmiarze dołowym objętości i masy urobku jak również jego jakości , poprzez dostępne narzędzia 
aplikacyjne realizowane jest rozliczenie dodatkowych, robót górniczych (rys . 10). 
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Rys. 10. Narzędzia pozwalające na odbiór dodatkowych robót górniczych 
Figure l O. Tools which allow adding additional types o f the mining works in to the software database 

Efektem finalnym odbioru robót górniczych za dany miesiąc dla danego oddziału górniczego jest 
tabelaryczne zestawienie zbiorcze (rys. 11) . 
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W oparciu o odbiory poszczególnych oddziałów (dane zapisane w bazie OracJe) generowane są 
miesięczne odbiory robót górniczych kopalni zgodnie z zaakceptowanym szablonem. Poprzez zapy
tania do bazy w zadanym przedziale czasowym (również narastająco), z uwzględnieniem wymaga
nych bądź żądanych elementów (rys. 12) można szybko i precyzyjnie uzyskać informacje dotyczą

ce objętości i masy urobionej kopaliny (rys. 13), co szczególnie okazuje się przydatne podczas bi
lansowania zasobów złoża. 
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Rys. 12. Zapytanie do bazy- okno edycyjne 
Figure 12. Question to tbe data base - editing window 
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PODSUMOW ANIE 

Aplikacja ORG-G wspomagająca odbiory robót górniczych stała się narzędziem, które w znacznym 
stopniu zunifikowało, a zarazem zautomatyzowało proces rozliczania produkcji górniczej . Wszelkie 
informacje z odbiorów, znalazły swoje miejsce w bazie Oracle, dzięki czemu grafikajak i poszcze
gólne wyliczenia łatwe są w każdej chwili do pozyskania. Bardzo istotnym atutem aplikacji jest wy
ręczenie operatora z wykonywania podziałów ilości urobionej kopaliny z uwagi na gminę, ewiden
cyjne bloki geologiczne i inne podziały, gdyż te dokonują się automatycznie poprzez analizę rysun
ku oraz map biorących udział w obliczeniach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że po
mimo tego, iż aplikacja pomaga użytkownikowi w analizach czy to jednorodności złoża, czy to do
boru furt eksploatacyjnych itd. nie zwalnia go, a wręcz wymusza na nim wstępną analizę odbywa
jącą się już na etapie o obserwacji dołowych czy też doświadczenie i znajomość budowy geologi
cznej danego oddziału i rejonu. Na uwagę zasługuje również fakt, że pewne skomplikowane proce
sy geomechaniczne takie jak "konwergencja" czy chociażby "skutki wstrząsu" (uwzględniając obec
ny stan wiedzy i doświadczenie) zostały w jednoznaczny sposób zdefiniowane i rozwiązane. Apli
kacja w sposób przejrzysty pozwala na wykonanie wielowariantowych analiz urobionej masy ko
paliny, rudy i parametrów w oparciu o różne granice zaznaczone na mapie, takie jak, np. rejony kosz
towe, pola- piętra eksploatacyjne, gminy, filary szybowe i inne istotne dla kopalni podziały. 

Computer Application for the Summary Report of the Mining Activities 
in 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Copper Ore Mine 

In "Polkowice-Sieroszowice" mine the summary report of the mining activities is done monthly. So 
far, the weakest point of calculations that have been done was lack ofproper tools for the geological 
department. Thanks to "reception application" carrying out the calculations mentioned above can be 
dane faster and more efficiently. The calculations can also be permanently recorded in the "Oracle" 
data base. Through the question to the data base (SQL) the information either in form of numbers 
or graphic can be received regarding the calculations carried out. The application was built with the 
use of experience of geologists working for aur mine, in co-operation with computer scientists work
ing for SHH company situated in Wrocław. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Informatyczny System W spomagania Planowania Materiałowego 
Robót Górniczych Kopalni Węgla Kamiennego MAIN C OAL 

Zbigniew Łoś 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

STRESZCZENIE: Artykuł opisuje system informatyczny wspomagający proces planowania mate
riałowego robót górniczych w warunkach kopalni węgla kamiennego. 

System funkcjonuje od ponad pół roku w kopalni "Bogdanka" i z powodzeniem zastąpił do
tychczasowe metody kalkulacyjne, znacznie też skrócił cykl planowania i weryfikacji potrzeb na 
główne materiały do wykonywania robót górniczych, zwłaszcza obudowę wyrobisk. Planowanie 
w zakresie miesięcznego planu robót górniczych jest prowadzone szczegółowo natomiast planowa
nie długookresowe jest z założenia uproszczone. 

System jest częścią większego projektu. W latach 2007-2008 konsorcjum w składzie Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i EnergiąPAN w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Robót Geo
logiczno-Wiertniczych w Sosnowcu wdrożyło w Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. system SOFT
MINE wspomagający prace projektowe związane z zagospodarowaniem złoża, na który złożył się 
również model numeryczny złoża, mapa numeryczna wyrobisk górniczych oraz moduł harmono
gramowania robót górniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Planowanie, zapotrzebowanie materiałowe 

l. WSTĘP 

Typowe programy planowania produkcji będące częścią systemów ERP rozwinęły się w kierunku 
planowania i rozliczania procesów produkcyjnych w różnych branżach przemysłu, ale nie pro
ponują one wiele istotnego dla górnictwa, a zwłaszcza górnictwa podziemnego węgla kamiennego. 
Pewna specyfika tej branży wynika z tego, że : 

- materiały zużywane w procesie produkcji nie wchodzą w skład uzyskiwanego produktu, wręcz 
zupełnie nie są od niego zależne; 

- warunki prowadzenia robót są słabo rozpoznane i do reguły należy częste wprowadzanie zmian 
technologicznych na wszystkich etapach planowania i realizacji prac, ponadto 
ze strony materiałowej, z głównych procesów technologicznych wyodrębnia się wyraźnie grupa 
obudowy chodnikowej. 
Znaczna część wartości wszystkich materiałów zużywanych w podziemnej kopalni węgla to 

elementy obudowy górniczej, jakie można zaplanować zgodnie z "Książką obudowy". Tak duża 
relatywnie wartość koncentruje się na około 100 asortymentach (wobec prawie kilkunastu tysięcy 
będących w obrocie ciągłym) . Kilkadziesiąt innych asortymentów (głownie stalowych), które moż
na zaliczyć do podstawowego wyposażenia wyrobisk obejmuje dalszych kilka procent zużycia ma
teriałowego kopalni. 

System MAINCOAL pozwala na oszacowanie znacznej części zapotrzebowania materiałowe
go kopalni w oparciu o stosunkowo niewielką liczbę danych wejściowych (rodzaje robót, postępy, 
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obudowa, jej rozstawy, inne szczegóły technologii jak stosowana opinka, wykładka czy kotwie) 
i kartotekę technologiczną. Ta kartoteka to przede wszystkim "Książka Obudowy" i "Katalog Mate
riałów" . Są one rozbudowywalne przez samych użytkowników, zawierają ceny pozwalające na każ
dym etapie oszacować koszty a także rysunki obudowy w postaci PDF. 

Ponieważ stosowane technologie są najczęściej powtarzalne, zatem metoda automatycznej kalku
lacji zapotrzebowań materiałowych i prognoza ich kosztów jest szybka i dokładna. Bardzo ważna 
jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian mających na celu, np. zagęszczenie obudowy, za
stosowanie podwójnej siatki itp. 

System MAINCOAL pozwala na oszacowanie miesięcznego zapotrzebowania na obudowę 
w trybie kilku dni od zatwierdzenia Planu Robót, łącznie ze wszystkimi weryfikacjami i zatwier
dzeniami, a dla oszacowanie długoterminowego zapotrzebowania (np. rocznego) wystarcza kilka 
dniówek pracy inżyniera górnika. 

Dodatkowymi produktami, niejako ubocznymi jest dokument Miesięcznego Planu Robót Górni
czych oraz raport Miesięcznego Odbioru Robót. 

Dane z raportu odbiórek przekładają się na łatwość uzyskania raportów statystycznych wymaga
nych w branży i w rozliczeniu podatkowym z gminami. 

2. OPIS SYSTEMU 

System MAINCOAL stanowi grupa programów przeznaczonych do pracy grupowej wspomaga
jących proces planowania materiałowego prowadzenia i rejestracji robót górniczych w warunkach 
kopalni węgla. Użytkownikami systemu są kierownicy oddziałów dołowych, pracownicy działu pla
nowania produkcji, działu gospodarki materiałowej, inżynier ds. obudowy oraz zaopatrzeniowcy. 

Program "Miesięczny Plan Robót Górniczych" przeznaczony jest do edycji zadań produkcyj
nych oddziałów górniczych oraz normatywnego planowania potrzeb materiałowych w zakresie 
materiałów "głównych" , tj. materiałów o podstawowym znaczeniu ze względu na koszty. 

Ich liczbajest ograniczona do stu kilkudziesięciu i obejmuje elementy obudowy wyrobisk kory
tarzowych i stalowe materiały ich wyposażenia. 

Plan materiałowy będący wynikiem automatycznego zestawienia robót górniczych i normaty
wów obudowy górniczej podlega weryfikacji i uzupełnieniu przez kierowników oddziałów wyko
nujących roboty, a następnie inspektorów gospodarki materiałowej. Procesy te realizowane są po
przez program "Zapotrzebowania na materiały główne" . 

Dla integracji z systemami zaopatrzeniowymi wykonano łącza dostępowe w bazie danych tzw. 
"widoków" umożliwiając tworzenie obiektów zapotrzebowań materiałowych bezpośrednio w tych 
systemach. Dane są rozdzielone na poszczególne oddziały i zawierają informacje o zapotrzebowa
niu zakupowym, rezerwacjach na materiały magazynowe i redukcje (ilości anulowane przez inspek
torów gospodarki materiałowej) . 

W celu wspomagania planowania długookresowego (z założenia w 1-2 letnim horyzoncie cza
sowym) wykonano program "Długookresowe planowanie materiałowe". Zawiera on edytor robót 
górniczych. Plany materiałowe powstają analogicznie jak w "Miesięcznym Planie Robót Górni
czych", tj . poprzez automatyczne zestawienie robót górniczych i normatywów obudowy górniczej, 
lecz program ten nie wchodzi tak głęboko w szczegóły, jakich wymagajązadania Miesięcznego Pla
nu Robót. 

Program ,,Długookresowe planowanie materiałowe" posiada łącze integracyjne z systemem har
monogramowania robót górniczych wykorzystującym numeryczny model złoża (Mineshed) systemu 
SOFTMINE, wdrożonego w Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. przez PRGW Sosnowiec i IGSMiE 
P AN w Krakowie. 

Aby wszystkie ww. działania były możliwe wykonano edytory bazy danych w zakresie obudo
wy górniczej, jej elementów składowych wg "Książki obudowy" oraz rejestru materiałów "głów
nych". Wyżej wymienione cele realizuje program "Kartoteka materiałów głównych i obudowy". 

728 



Inną centralną kartoteka jest rejestr wyrobisk (zgodnie z Planem Ruchu) oraz kartoteki oddzia
łów produkcyjnych i wykonawców- firm obcych. To wszystko realizuje program "Kartoteka wy
robisk i struktury kopalni". 

Ostatnim elementem systemu, także chronologicznie ostatnim w procesie przetwarzania jest 
program "Odbiory robót górniczych". Program przeznaczony jest dla edycji miesięcznych odbio
rów robót górniczych przez służby geodezyjne. Prócz bieżących raportów dostępnych także w sieci 
zakładowej program jest źródłem raportów o historii robót i obudowy w wyrobiskach. 

PODSUMOW ANIE 

System planowania materiałowego MAINCOAL wraz z zintegrowanym z nim systemem SOFT
MINE wdrożony przez IGSMiE PAN w Krakowie oraz PRGW Sosnowiec stanowi unikalny w gór
nictwie podziemnym zestaw oprogramowania kompleksowo odwzorowujący numerycznie złoże, 
wyrobiska, harmonogramy prowadzenia robót górniczych oraz planowanie materiałowe. 

Głównymi celami całego wdrożenia było zwiększenie dokładności planowania robót górniczych 
oraz dokładności długoterminowego planowania materiałowego . Dla ich realizacji na podstawie da
nych geologicznych i mierniczych zbudowano modele numeryczne złoża i mapy wyrobisk, na ba
zie których modeluje się dalsze roboty prognozując jednocześnie wielkość i jakość wydobycia. 

Systemy SOFTMINE i MAINCOAL stanowią platformę, na której dalsze prace rozwojowe pro
wadząjuż samodzielnie pracownicy kopalni w Bogdance. 

zadania 
produkcyjne 

Rys. l. Procesy wspomagane przez system "Maincoal" 
Figure l. Processes supported by "Maincoal" system 
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Rys. 2. Programy i funkcje systemu "Maincoal" 
Figure 2. Modu ł es and functions o f "Maincoal" system 
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Rys. 3. Przykład ekranów programu edycji miesięcznych planów robót górniczych 
Figure 3. Screen examples o f the appl ication 
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Rys. 4. Schemat systemów informatycznych w kopalni "Bogdanka" wspomagających 
produkcję górniczą i ich powiązania z systemami biznesowymi 
Figure 4. Schema of IT systems supporting mining operations in "Bogdanka" Coal Mine 
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ŚM!ki trwałe 

Sprzad<U 

MAIN CO AL- A Computer System Supporting Material Planning 
o f Mining W orks in a Har d Co al Min e 

'!'he paper describes a computer system that supports the process of material planning during min
ing works in the conditions of a hard coal mine. 

The system has been functioning for over half a year in the mine "Bogdanka" and successfully 
replaced the former solutions based on the traditional calculation methods. Moreover, it substan
tially shortened the cycle of planning and verifying needs for main materials used to carry out min
ing works, especially to support openings. 

The system is a part of a larger project. In the years 2007-2008 the consortium made up by the 
Minerał and Energy Economy Research Institute P AN in Krakaw as we li as "Przedsiębiorstwo Ro
bót Geologiczno-Wiertniczych" in Sosnowiec introduced the SOFTMINE system in Lubelski Wę
giel "Bogdanka" S.A. Coal Mine supporting the planning works of the excavating the coal deposit 
The system comprised also a numerical model of the deposit, a numerical map of mining openings 
and a module of mining works sched ule. 
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Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

System informacyjny w przedsiębiorstwie wydobywczym
na przykładzie wdrożenia hurtowni danych SAP BW 
w KWB "Konin" S.A. 

Robert Michalski 
KWB .,Konin" w Kieczewie S.A. 

STRESZCZENIE: W artykule opisano wdrożenie systemu informacyjnego opartego na hurtowni da
nych SAP BW i portalu intranetowym EP w KWB "Konin" S.A. Przedstawiono przebieg i zakres 
wdrożenia systemu transakcyjnego SAP ERP i hurtowni danych SAP BW w przedsiębiorstwie bran
ży węglowej. Omówiono strukturę organizacyjną projektu, rolę zespołów merytorycznych i kierow
nictwa w procesie wdrażania hurtowni danych. Przedstawiono i opisano wybrane raporty zaprojek
towane w hurtowni danych i dostępne w portalu intranetowym przy pomocy przeglądarki WWW 
dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Ukazano korzyści biznesowe uruchomienia hurtowni danych. 
Dalszy rozwój systemu informacyjnego przedstawiono na tle budowy Kokpitu Menedżera, który ma 
zadanie dostarczyć istotnej informacji dla Zarządu Kopalni i usprawnić proces podejmowania de
cyzji. 

SŁOWA KLUCZOWE: Business Intelligence, hurtownia danych, system informacyjny, kokpit 
menedżera, wspomaganie decyzji, przedsiębiorstwo wydobywcze węgla, kopalnia 

l. WPROW ADZENIE 

W XXI wieku, zwanym wiekiem informacji, rynek i konkurencja wymusza na Zarządach przedsię
biorstw podejmowanie szybkich i trafnych decyzji . Przyszłość przedsiębiorstwa jego byt lub nie
byt zależy w dużej mierze, także od decyzji podejmowanych każdego dnia przez kierownictwo 
średniego i wyższego szczebla. Kadra kierownicza każdej organizacji gospodarczej podejmując de
cyzje- zwłaszcza taktyczne i strategiczne- musi otrzymywać raporty zawierające różne zestawie
nia wskaźników dotyczących funkcjonowania firmy. Podstawowym celem sporządzania takich op
racowań biznesowych- niezależnie czy są "przedstawiane" na ekranie monitora, czy też wydruko
wane- jest dostarczanie informacji niezbędnych do podjęcia najlepszych w danym momencie de
cyzji dla przedsiębiorstwa. Można stwierdzić, że ważnym czynnikiem sukcesu dzisiejszych orga
nizacji jest posiadanie bieżącej, wiarygodnej informacji o tym, co dzieje się w przedsiębiorstwie 
i jego otoczeniu. Takiej informacji dostarczają oparte na hurtowni danych systemy Business Intel
ligence- B I. Najogólniej pojęcie BI można przedstawić jako mechanizm przekształcania danych 
pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa w użyteczną informację i do
starczenie jej właściwym ludziom w odpowiednim czasie, mające na celu wspomaganie podejmo
wania decyzji. Podstawą dzisiejszych systemów BI jest hurtownia danych, dzięki czemu kierow
nictwo otrzymuje jeden spójny system raportowania w skali przedsiębiorstwa. 

Wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego zawsze było częścią ambitnych planów 
Zarządu KWB "Konin" w Kieczewie S.A. Potrzeba posiadania systemu do zarządzania uwzględ-
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niającego na specyfikę branzy wydobywczej związana jest przede wszystkim z koniecznością kon
troli kosztów, wykonania zadań produkcyjnych i realizacji inwestycji. 

Z uruchomieniem systemu informacyjnego opartego na hurtowni danych SAP BW związane są 
duże nadzieje kierownictwa przedsiębiorstwa dotyczące skrócenia czasu dostępu do aktualnej in
formacji oraz poprawienia jej jakości. Do tej pory raporty wykonywane były w oprogramowaniu 
MS Excel z opóźnieniem wynikającym z dostępności danych i dostarczano je w połowie każdego 
następnego miesiąca. Wdrożenie systemu transakcyjnego SAP ERP oraz hurtowni danych SAP BW 
w kopalni umożliwia lepsze zarządzanie dostępną informacją w przedsiębiorstwie wydobywczym 
oraz pozwala na tworzenie nowej jakości informacji zarządczej. 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Gartner Group wdrożenie BI opartego na hurtow
ni danych i portalu intranetowym odwraca proporcje czasu poświęconego na zbieranie i analizę da
nych oraz czasu potrzebnego na wypracowanie decyzji. W realizacji procesu decyzyjnego bez wdro
żonego systemu BI na gromadzenie danych i analizy poświęca się 70% czasu, zaś sam proces de
cyzyjny zajmuje tylko 30%. Po wdrożeniu systemu BI analizy zajmują 30% czasu, a na podjęcie 
decyzji pozostaje 70% [1]. Jak widzimy wdrożenie systemu informacyjnego opartego na hurtowni 
danych powinno przynieść wymierne korzyści dla Zarządu i kierownictwa przedsiębiorstwa w pro
cesie podejmowania decyzji. 

2. PRZEBIEG PROJEKTU I ZAKRES WDROŻENIA 

W 2007 roku w KWB "Konin" w Kieczewie S.A. rozpoczęto budowę systemu informacyjnego od 
wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP. Jest to pierwsze wdrożenie w bran
ży wydobywczej węgla w Polsce. Start produktywny systemu nastąpił l czerwca 2008. 

Wdrożenie systemu objęło 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 pozwoliło kopalni na zintegrowanie wszyst
kich jednostek i najważniejszych obszarów przedsiębiorstwa w jednym systemie IT, usprawniło wew
nętrzną organizację, ujednoliciło procesy i procedury, przyspieszyło obieg informacji, umożliwiło 
uzyskanie wiarygodnej informacji zarządczej . Od jego działania zależy funkcjonowanie magazyn
nów, finansów i księgowości oraz realizacja procesów związanych z zakupami [3]. 

Z uwagi na potrzebę szybkiej i elastycznej analizy danych, która nie może zakłócać pracy sys
temu transakcyjnego, wykorzystanie systemu ERP okazało się jednak ograniczone. Tworzenie no
wego raportu w systemie transakcyjnym polega na rozszerzeniu struktur danych, zwiększeniu ob
ciążenia systemu, wymaga dużego nakładu pracy, pracochłonności w ich utrzymaniu, a który moż
na bardziej efektywnie spożytkować na analizę danych. 

W celu wyeliminowania tych ograniczeń, równolegle do prac związanych uruchomieniem SAP 
ERP, rozpoczęto projekt wdrożenia hurtowni danych SAP BW. Zadaniem oprogramowania jest 
wspieranie podejmowania decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Jednym z procesów, które 
w każdym przedsiębiorstwie przebiegają w inny sposób, są procesy decyzyjne ściśle powiązane 
z przepływem informacji wewnątrz organizacji . Celem systemu jest dostarczenie wartościowej in
formacji w odpowiednim czasie kierownictwu przedsiębiorstwa wydobywczego, wspomagającej 
podejmowanie właściwych decyzji. Uruchomienie SAP BW pozwoliło na oddzielenie procesów 
raportowo-analitycznych od pracy systemu transakcyjnego. 
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Wdrożenie hurtowni danych prowadzone było metodyką ASAP firmy SAP, zgodnie z którą dla 
zagwarantowania sukcesu projektu oraz możliwości skutecznego nim zarządzania proces wprowa
dzenia systemu został podzielony na etapy. Podział, zawartość i przebieg szkoleń opracowano we
dług 5 głównych faz mapy wdrożenia ASAP: 
l. Inicjacja projektu - analiza wśród użytkowników, 
2. Koncepcja biznesowa, 
3. Realizacja, 
4. Testy, 
5. Start produkcyjny, asysta techniczna. 

Każda z faz posiadała precyzyjnie wyznaczone tzw. "kamienie milowe", które określały zada
nia do wykonania, ich terminy oraz oczekiwane wyniki . Faza inicjalizacji i otwarcie projektu na
stąpiło w styczniu 2008 roku. Projekt wdrożenia hurtowni danych rozpoczął się od dokładnej ana
lizy wymagań firmy. Ważnym elementem wdrożenia było odpowiednie zdefiniowanie potrzeb in
formacyjnych projektu. Po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi odbiorcami informacj i wy
typowano obszary raportowo-analityczne. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień z kierownic
twem kopalni, postanowiono na etapie analizy wśród użytkowników wskazać obszary informacyj
ne mające stanowić podstawę raportowania systemu. Z przeprowadzonej analizy wynikało , że wdro
żenie systemu SAP BW powinno pozwolić na stworzenie lepszych możliwości sprawowania kon
troli nad kosztami produkcji, awaryjnością maszyn podstawowych, gospodarką paliwowo-smarow
niczą, realizacją planów inwestycyjnych itp. W powiązaniu kosztów z danymi dotyczącymi ilości 
produkcji otrzymamy jednostkowy koszt wydobycia węgla [3]. 

Priorytetem przeprowadzonej analizy było zebranie kluczowych wymagań biznesowych, które 
w dalszej fazie projektu zostały urealnione w kontekście wykonalności technicznej. Takie podej
ście wymagało od konsultantów uważnego słuchania potrzeb pracowników przedsiębiorstwa i jed
nocześnie bardzo dobrej znajomości możliwości hurtowni danych SAP BW i innych systemów 
źródłowych. 

Po zakończeniu fazy przygotowania projektu rozpoczęła się faza opracowania koncepcji biz
nesowej. Na tym etapie analizowano potrzeby analityczne w obszarze produkcji, controlling4, In
westycji, tworzono założenia do spójnego w skali całej organizacji procesu raportowania w oparciu 
o platformę hurtowni danych SAP BW. W tym czasie zainstalowano platformę SAP BW na serwe
rach. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na instalację i utrzymanie dwóch serwerów: 
testowo-rozwojowego i produktywnego. W tej fazie przeprowadzono szkolenia dla zespołu wdro
żeniowego z zakresu tworzenia kostek informacyjnych, raportów, konfiguracji i administracji hur
townią danych. Faza koncepcji zakończyła się w maju formalnym zatwierdzeniem projektu. 

Kolejnym etapem wdrożenia była faza budowy kostek informacyjnych, raportów i ich testowa
nia. Na tym etapie realizowano konfigurację wynikające z wcześniejszych ustaleń, przeniesiono 
koncepcję biznesową na język techniczny hurtowni danych. W tej fazie opracowano mechanizmy 
uprawnień dostępu do danych, role użytkowników, a także przeprowadzono testy raportów przez 
kluczowych użytkowników systemu. Fazy realizacji i testów trwały od początku czerwca do poło
wy sierpnia 2008. 

Od września 2008 roku ruszył start produkcyjny systemu hurtowni danych SAP BW. W tym 
samym czasie rozpoczęły się intensywne szkolenia użytkowników końcowych - odbiorców infor
macji. Ich celem było zapoznanie przyszłych użytkowników z szerokim spektrum funkcjonalności 
systemu SAP BW oraz utworzenie podwalin pod przyszłe działania związane z wypracowaniem 
koncepcji funkcjonowania firmy z wykorzystaniem tego narzędzia informatycznego. 

W ramach projektu zbudowano odpowiednie struktury informacyjne i zasilanie z systemów źród
łowych dla raportowania oraz analiz w obszarach finansów, controllingu, gospodarki magazyno
wej, produkcji. Wdrożenie hurtowni przebiegało prawidłowo z nieznacznym opóźnieniem przeka
zania raportów dla użytkownika, co pozwala obecnie przedsiębiorstwu na korzystanie z tzw. apli
kacji analitycznych, które dostarczają narzędzi do analizy i eksploracji danych. 
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3. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

Kluczowym elementem w procesie wdrożeniowym było skuteczne zarządzanie projektem oraz we
ryfikacja osiąganych przez zespoły wdrożeniowe wyników prac projektowych, która dokonywana 
była przez powołany Komitet Sterujący. Stanowił on jedno z ogniw struktur organizacyjnych dba
jących o prawidłowąjakość projektowanych przebiegów procesów biznesowych. Poniżej na sche
macie przedstawiono strukturę organizacyjną zarządzania projektem. 
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Konsultanci Kosorejurn IGSMrE PAN 
1 Eurosoft lnvent i Eurosott lnvent 

~-------------- - ---------------) 
Rys. l. Struktura organizacyjna projektu 
Figure l. Organizational structure o f the project 

Oprócz Komitetu Sterującego oraz Kierownictwa Projektu w projekt wdrożeniowy zaangażo
wane były dwa zespoły robocze·- Zespół Wdrożeniowy Merytoryczny (ZWM) i Zespół Wdrożenio
wy Techniczny (ZWT), liczące łącznie kilkanaście osób. Zespoły te tworzyli zarówno pracownicy 
ze strony biznesowej, produkcji, jak i z Działu Informatyki oraz konsultanci firmy wdrożenio
wej. Oprócz wymienionych zespołów wdrożeniowych powołany został Zespół Merytoryczny w 
skład, którego wchodziło kierownictwo wyższego szczebla reprezentujące produkcję, jak i biznes. 
Zadaniem tego zespołu było wsparcie merytoryczne oraz określenie potrzeb informacyjnych w po
szcze-gólnych obszarach przedsiębiorstwa. 

Bardzo ważną rolę w projekcie odegrało jego kierownictwo, które w trakcie wdrożenia podej
mowało intensywne działania o charakterze integracyjnym. Zarządzanie problemami otwartymi oraz 
czynnikami ryzyka stanowiło jeden z podstawowych elementów działań Kierownictwa Projektu. 
Ponadto, toczącesie równolegle w przedsiębiorstwie wdrożenie systemu transakcyjnego SAP ERP 
oraz inne projekty, angażowały osoby wchodzące w skład zespołów wdrożeniowych, co stanowiło 
dla pracowników zaangażowanych w realizacje projektu poważne obciążenie i jednocześnie duże 
wyzwanie. 
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4. HURTOWNIA DANYCH SAP BW 

System SAP BW stanowi kompleksowe rozwiązanie zapewniające narzędzia do gromadzenia i ana
lizy danych pochodzących z różnych źródeł, jak również dostarcza aplikacje przeznaczone do two
rzenia i prezentowania raportów. W trakcie prac wdrożeniowych zostały przygotowane obiekty hur
towni danych: kostki informacji (infocubes), multikostki (multicube), obiekty informacji (infoob
jects), reguły transferowe (transfer rules) oraz wzorce raportów i wzorce prezentacji danych. Ra
porty zostały zaprojektowane przy pomocy narzędzi: 
- Query Designer- narzędzie do projektowania zapytań dostawcy informacji (kostka informacyj

na, DSO, cechy); 
- BEx Analyzer- narzędzie przeznaczone do analizy i raportowania danych (wizualizacji rapor

tów w MS Excelu); 
- Web Application Designer- narzędzie pozwalające na tworzenie szablonu raportu w portalu 

intranetowym EP; 
Do publikacji raportów wykorzystano narzędzia: 

- BEx Analyzer- narzędzie umożliwiające wizualizację raportów w Excelu; 
- BEx Web Analyzer- narzędzie umożliwiające wykonanie raportów z wykorzystaniem przeglą-

darki internetowej (wywołanie URL); 
- EP - portal internetowy SAP - wykorzystywany w KWB "Konin" S.A. do publikacji rapor

tów i Kokpitu Menedżera [5]. 
Na poniższym rysunku przedstawiono architekturę systemu hurtowni danych w KWB "Ko

nin" S.A. 

Prezentacja raportów-Intranet Portal 

Kostka Informa cji 

, : 

Raporty 
Dyspozytorskie 

Rys. 2. Architektura systemu hurtowni danych w KWB "Konin" S.A. 

Pliki płaskie 
Ex cel -- 'e:J 

Systemy 
Automatyki 

Karty pracy rnaszyn 
Karty drogowe 

Figure 2. Data warehouse architecture o f the system in the KWB "Konin" S.A. 
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Architekturę zaproponowanego w KWB "Konin" S.A. rozwiązania oparto na trzech systemach 
hurtowni danych (deweloperskim, testowym i produktywnym), które zestawiono z trzema systema
mi klasy SAP ERP w podobnej konfiguracji (deweloperskim, testowym i produktywnym), z tąjed
nak różnicą, iż w odróżnieniu od instalacji systemu SAP ERP na systemach SAP BW nie można 
oddzielić logicznie danych poprzez zastosowanie różnych identyfikatorów mandanta, dlatego użyt
kownicy SAP BW logująsię do systemu tylko najeden mandat o nr 001 [4]. 

Standardowo założono, iż zasilenie zaprojektowanej dla KWB "Konin" S.A. hurtowni danych 
następować będzie w wyniku wykorzystania transakcyjnego systemu źródłowego, za pomocą pre
definiowanych ekstraktorów dostarczanych jako standard SAP. Jednocześnie w przypadku danych 
spoza systemu transakcyjnego ładowanie systemu realizowane będzie za pomocą tzw. plików pła
skich. Innym zagadnieniem jest przejmowanie danych z funkcjonujących już w Kopalni baz danych, 
do tego celu wykorzystano DB Connect - metoda, która pozwala na zdefiniowanie połączeń do re
lacyjnej bazy danych w tym bazy MS SQL po zainstalowaniu i skonfigurowaniu biblioteki DBSL [2]. 

W ramach realizowanego wdrożenia wykorzystano następujące źródła danych zasilających kost
ki informacyjne: 
- system transakcyjny SAP ERP- moduły FI, CO, MM, IM/PS, SP; 
- programy oparte o bazy danych: ORACLE, SQL SERVER, Dbase; 
- pliki płaskie, Excele użytkowników. 

W hurtowni danych SAP BW można wyróżnić dwa typy danych: podstawowe (elementy opiso
we- cechy) i transakcyjne (odzwierciedlają zdarzenia gospodarcze- wskaźniki). Dane podstawo
we przechowywane są w tzw. cechach, natomiast transakcyjne w dwóch rodzajach obiektów: kost
kach informacji i obiektach DSO. Kostki informacji służą do wykonywania wielowymiarowych 
analiz w oparciu o dane zagregowane i niepodlegające częstym zmianom, natomiast obiekty DSO 
pozwalają na przechowywanie danych na poziomie dokumentu, czyli szczegółowych ulegających 
zmianom [3]. 

W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem pełnych licencji systemu SAP BW, po
przez połączenie hurtowni danych i możliwości portalu (Enterprise Portal) użytkownicy końcowi 
otrzymali łatwy i przystępny dostęp do raportów poprzez stronę internetową. Aby przeglądać ra
porty użytkownik oprócz licencji do portalu musi posiadać: komputer oraz przeglądarkę interneto
wą i umiejętność poruszania się po intuicyjnie przygotowanych stronach WWW. Natomiast admi
nistratorom i analitykom informacji zakupiono licencje systemu SAP BW pozwalające na tworze
nie kostek informacyjnych i raportów. Pozwoliło to na duże oszczędności finansowe i dotarcie 
z informacją do wszystkich kierowników komórek organizacyjnych. 

5. SYSTEM INFORMACYJNY 

Wdrożony system informacyjny w KWB "Konin" S.A. wprowadza nowąjakość w postaci scentra
lizowanej platformy analityczno-raportowej przedsiębiorstwa. Dane prezentowane w raportach po
chodzą z różnych systemów - nie tylko SAP ERP. Hurtownia danych pozwala na sprawne agre
gowanie danych różnych systemów źródłowych. Wszystkie raporty dostępne są dla użytkowników 
końcowych poprzez przeglądarkę WWW z różnych lokalizacji przedsiębiorstwa. 

W czasie prac wdrożeniowych zbudowano następujące raporty, które podzielono na dwie grupy: 
Raporty kosztowe: 

- Kalkulacja kosztujednostkowego i kosztu węgla za okres, 
- Plan dla Kopalni- ogólny, 
- Rodzaje kosztów, 
- Gospodarka magazynowa, 
- Wykonanie inwestycji, 
- Wykonanie inwestycji- Zarząd, 
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Wykonanie inwestycji RMK- dotyczy nowej produkcji, 
Budżet materiałowy- układ krzyżowy, 

Koszty remontów maszyn podstawowych, 
Koszty remontów sprzętu pomocniczego, 
Koszty remontów z inwestycji, 
Sprzedaż usług oddziałów produkcj i pomocniczej dla produkcji podstawowej, 
Dyspozycyjność sprzętu pomocniczego, 
Gospodarka paliwowa i materiałów eksploatacyjnych. 
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Rys. 3. Raporty kosztowe 
Figure 3. Cost reports 

Raporty produkcyjne: 
Efektywność pracy, 
Efektywność pracy doba, 
Praca koparek, 
Postoje koparek, 
Postoje obiektów, 
Praca brygad, 
Postoje koparek m-c, 
Postoje obiektów m-c. 
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W sumie w czasie prac wdrożeniowych wykonano: 
kostki informacyjne- 8 szt., 
multikostki informacyjne- 6 szt., 
obiekty DSO- 8 szt. 
Zasi lających w dane 14 raportów kosztowych i 8 produkcyjnych. 

Opis 

W dalszej części rozdziału przybliżono funkcjonalność wybranych raportów. 

739 



Kalkulacja kosztu jednostkowego i kosztu węgla za okres - raport przedstawia koszty w ukła

dzie rodzajowym, koszty wytworzenia, techniczny koszt wytworzenia netto, koszt własny sprzeda
ży oraz koszt jednostkowy jednej tony węgla w podziale na odkrywki. Raport oprócz kosztów zwra
ca dane dotyczące przychodów ze sprzedaży węgla w podziale na poszczególne odkrywki. W ra
porcie istnieje możliwość "drążenia" kosztów rodzajowych do pojedynczego MPK (miejsca po
wstawania kosztów). Raport został zbudowany w oparciu o dane źródłowe systemu transakcyjnego 
SAP ERP i pliki płaskie dotyczące: wydobycia węgla, sprzedaży węgla oraz zdejmowania nadkła
du. Dane w raporcie przedstawiane są w układzie miesięcznym oraz rocznym. Odbiorcami infor
macji zawartych w raporcie jest Zarząd Kopalni i pion Głównego Ekonomisty, który odpowiada za 
stronę merytoryczną zestawienia. 
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Rys. 4. Raporty produkcyjne 
Figure 4. Production reports 
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Rys. 5. Raport - koszt jednostkowy węgla 
Figure 5. The report- the unit cost of coal 
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Rodzaje kosztów - raport przedstawia koszty planowane oraz rzeczywiste w układzie kosztów 
rodzajowych prostych i wtórnych. W raporcie istnieje możliwość "drążenia'' kosztów rodzajowych 
do pojedynczych analityk oraz poruszaniu się po hierarchii KWB "Konin" S.A., według struktury 
organizacyjnej do pojedynczych MPK. Raport daje również możliwość pokazania danych w ukła
dzie kosztów: koszty ogólnozakładowe, produkcja pomocnicza, produkcja podstawowa, koszty 
sprzedaży, koszty zakupu. Poprzez kolumny wynikowe raport pozwala na kontrolowanie odchyleń 
kosztów rzeczywistych od planowanych oraz analizowanie struktury procentowej poszczególnych 
kosztów rodzajowych. Dane zasilające raport pochodzą z modułu controllingu systemu ERP. Ra
port został udostępniony dla wszystkich kierowników i szefów pionów w Kopalni. W raportach ist
nieje możliwość filtrowania danych według wyżej wymienionych cech. 
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Rys. 6. Raport - rodzaje kosztów 
Figure 6. The report- the types of costs 
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Gospodarka magazynowa- raport przedstawia zużycie materiałów- pojedyncze pozycje ma
teriałów z ilością, cenąjednostkową oraz wartością, ruchy magazynowe- wydanie z magazynu 
i storno (zwrot do magazynu), według MPK dekretacji, zlecenia controllingowego oraz według od
działu pobierającego. Dane przedstawiane są w układzie miesięcznym oraz rocznym z możliwością 
pokazania ruchów magazynowym na dzień. 

Wykonanie inwestycji- raport przedstawia wykonanie planowanych inwestycji oraz zakup dóbr 
gotowych w podziale na zadnia inwestycyjne. W raporcie występuje podział na roboty wykonywa
ne przez oddziały KWB "Konin" (systemem wewnętrznym) oraz inwestycje wykonywane przez pod
mioty zewnętrze. Drążenie pozwala dotrzeć do cząstkowych realizacji wykonywanych inwestycj i: 
do pojedynczej umowy, do pojedynczego zlecenia wewnętrznego. W raporcie istnieją dane o war
tościach inwestycji rozpoczętych na podstawie zawartych umów, a jeszcze nie poniesionych kosz
tów (środki zarezerwowane- OBLIGO w systemie SAP ERP). Raport przedstawia również środki 
pozostałe do realizacji. Raport został zbudowany w oparciu o dane źródłowe modułu zarządzania 
inwestycjami systemu transakcyjnego SAP ERP. Z raportu mogą korzystać kierownicy prowadzą
cy inwestycje, inspektorzy, analitycy, szefowie pionów, Zarząd Kopalni. 
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Figure 7. The report- the economy warehouse 
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Figure 8. The report o f the implementation of investment 

Zakres informacji prezentowany użytkownikom systemu jest automatycznie ograniczany w za
leżności od przynależności do jednostki organizacyjnej, szczebla w strukturze organizacyjnej oraz 
roli jaką dana osoba pełni w organizacji. Przy wdrażaniu rozwiązań hurtowni danych założono ist
nienie różnych grup odbiorców informacj i - czego innego potrzebował będzie dyrektor finansowy, 
a czego innego kierownik produkcji . W czasie prac starano się uwzględnić i zaspokoić w miarę moż
liwości potrzeby każdej z grup odbiorców. 
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W czasie prac koncepcyjnych zdefiniowano następujących odbiorców informacji: 
- Zarząd Kopalni, 
- Szefowie pionów, 
- Kierownictwo działów, 
- Inspektorzy, 
- Pracownicy- analitycy informacji, administratorzy. 

Grupę kluczowych użytkowników rozwiązania stanowią pracownicy Pionu Głównego Ekono
misty (raporty kosztowe), Działu Rozliczeń TTR, Działu Sterowania Jakością WĘGLA TDJ (ra
porty produkcyjne). Są oni właścicielami biznesowymi rozwiązania i autorami większości rapor
tów. Kolejną grupę stanowią tzw. konsumenci informacji- kadra kierownicza średniego i wyższe
go szczebla oraz Zarząd Kopalni. 

Jednym z celów wdrożenia hurtowni danych było dotarcie z informacją do kierowników wszyst
kich komórek organizacyjnych w Kopalni. Każdy kierownik w przedsiębiorstwie otrzymał dostęp 
do dwóch podstawowych raportów, pozwalających na bieżącą kontrolę kosztów działalności jego 
komórki organizacyjnej oraz śledzenia zużycia materiałów magazynu. Obecnie liczba użytkowników 
systemu korzystających z raportów dostępnych w portalu intranetowym przekroczyła 110 osób. 

Ważnym elementem, na który zwrócono uwagę podczas prac wdrożeniowych było bezpieczeń
stwo informacji. Każdemu użytkownikowi loguj ącemu się do portalu poprzez przeglądarkę inter
netową założono użytkownika w systemie - personalizacja dostępu do hurtowni danych. Bezpie
czeństwo dostępu do raportów zostało zapewnione poprzez nadanie uprawnień do raportów ogra
niczonych przez: 
- MPK- miejsce powstawania kosztów, 
- Zlecenia controllingowe, 
- Elementy PSP- raporty inwestycyjne. 

Można stwierdzić, że każdy użytkownik ma dostęp do "swoich" danych prezentowanych w ra
portach. 

Dodatkowo -poprzez personalizację strony- nie tylko można cłostosować wygląd strony do po
trzeb pracowników na danym stanowisku pracy, ale ustawić uprawnienia do funkcji aplikacji, jak 
i do baz danych. Zarządzanie takim dostępem jest możliwe poprzez zastosowanie bezpiecznego lo
gowania i szyfrowania. Ma to szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego 
w firmie systemu informatycznego. 

Po starcie produkcyjnym systemu, wszyscy odbiorcy informacji zostali przeszkoleni przez klu
czowych użytkowników zespołu wdrożeniowego Kopalni. W trakcie szkolenia przekazano wiedzę 
z obsługi portalu intranetowego, omówiono strukturę i budowę raportów, pokazano możliwości 
drążenia w dół. 

6. UZYSKANE EFEKTY BIZNESOWE 

Jednym z ważniejszych celów, jaki udało się osiągnąć dzięki wdrożeniu hurtowni danych jest obec
nie łatwy i szybki dostęp do informacji. Dzięki SAP BW szybciej dysponujemy raportami mie
sięcznymi . Wcześniej dane trzeba było eksportować do Excela, obrabiać je i zestawiać. Teraz wy
starczy zamknąć miesiąc w SAP ERP i można wykonać raporty w hurtowni danych. Poprzez prze
chodzenie od danych ogólnych do danych szczegółowych można bardzo prosto i szybko znaleźć 
przyczyny występowania pewnych zjawisk, dokładnie określić ich zakres i wpływ na wyniki przed
siębiorstwa . 

Każde wdrożenie systemu informatycznego powinno przynieść wymierne korzyści dla przed
siębiorstwa. Do najważniejszych korzyści, które nasuwają w czasie użytkowania hurtowni danych 
zaliczyć możemy : 

- skrócenie czasu przygotowania comiesięcznej informacji dla Zarządu Kopalni; 
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dostarczenie wiarygodnej, aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej. Dane prezentowane za 
pośrednictwem hurtowni danych charakteryzują się znacznie większą wiarygodnością niż dane, 
które dotychczas podlegały przygotowaniu przez poszczególne działy za pomocą MS Excel; 

- stworzenie lepszych możliwości sprawowania kontroli nad kosztami produkcji w przedsiębior
stwie wydobywczym. W powiązaniu kosztów z danymi o ilości można uzyskać jednostkowy 
koszt wytworzenia węgla w Kopalni; 

- wspomaganie podejmowania lepszych, szybszych decyzji na wszystkich poziomach zarządza
nia przez kierownictwo przedsiębiorstwa; 

- wsparcie realizacji planowania i controllingu przedsiębiorstwa; 
- odciążenie pracy systemów źródłowych, systemu transakcyjnego SAP ERP. Wszelkie analizy, 

raporty wykonywane są na danych zgromadzonych w hurtowni danych, a nie w systemach źró
dłowych; 

- szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby analityczne użytkownika; 
- czytelna graficzna prezentacja raportów. 

Zaletami SAP BW, które nasunęły się w czasie pracy z hurtownią danych są: prosty i intuicyjny 
interfejs użytkownika, raportowanie przez przeglądarkę internetową, odciążenie systemu transak
cyjnego SAP ERP. Wykonywanie zapytań w hurtowni danych nie wymaga umiejętności programi
stycznych, lecz cenna jest biznesowa znajomość procesów i danych. Dzięki temu kluczowi anality
cy informacji mogą tworzyć nowe raporty. Jest to możliwe dzięki prostemu interfejsowi i zrozu
miałej strukturze danych. Osoby z biznesu znają zakres danych w systemie i lepiej potrafią dopa
sować je do swoich potrzeb. 

Mówiąc o korzyściach, jakie przynosi wdrożenie hurtowni danych w przedsiębiorstwie należy, 
także wspomnieć o słabych stronach. Do słabych stron możemy zaliczyć : wysokie koszty szkolenia 
administratorów, wrażliwość systemu na słabąjakość i niespójność danych źródłowych . 

7. ROZWÓJ SYSTEMU 

Mając świadomość, że cykl życia systemu wspomagania decyzji jest procesem wymagającym cią
głych reakcji na rosnące potrzeby analiz biznesowych w kontekście zmian w otoczeniu gospodar
czym, nadal prowadzony będzie rozwój systemu informacyjnego o dodatkowe analizy wskaźniko
we wykorzystujące kluczowe dla Zarządu przedsiębiorstwa parametry strategiczne. 

Można stwierdzić, że projekt został zasadniczo ukończony, jednak prace w obszarze raportowa
nia ciągle trwają. Usprawniane będą coraz to nowsze obszary działalności firmy. Hurtownia da
nych SAP BW staje się podstawowym narzędziem raportowania i analiz dla coraz większego grona 
użytkowników w przedsiębiorstwie. W najbliższej przyszłości planowana jest rozbudowa systemu 
SAP ERP o nowe moduły , takie jak: kadry i płace, remonty. Pozwoli to na zasilenie hurtowni da
nych nowymi informacji i rozbudowę systemu raportowania. Jak widzimy wdrożenie systemu 
wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie nie kończy się na etapie uruchomienia hurtowni danych, 
lecz jest to proces ciągłego rozpoznawania potrzeb informacyjnych użytkowników i dostarczania 
wiedzy do podejmowania decyzji biznesowych. 

Kolejnym etapem rozwoju systemu informacyjnego KWB "Konin" S.A. jest budowa dedyko
wanego dla Zarządu tzw. Kokpitu Menedżera. 

Kokpity menadżerskie są to narzędzia do czytelnej wizualizacji kluczowych danych przedsię
biorstwa w postaci wskaźników graficznych, wykresów, tabel. Służą one zwiększeniu przejrzysto
ści danych w kontakcie z użytkownikiem . Kokpity pozwalają na prezentacje kluczowych wskaźni
ków w sposób graficzny z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie pozwalają 
skoncentrować uwagę menadżera na zadaniach, które mają największy wpływ na podejmowanie 
właściwych i skutecznych decyzji [3]. 
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Kokpit w KWB "Konin" S.A. jest budowany przy wykorzystaniu narzędzi SAP BW, a publi
kowanie raportów odbywa się w portalu korporacyjnym EP. Odbiorcami informacji zawartych 
w kokpicie będzie Zarząd Kopalni oraz analitycy informacji pionu Głównego Ekonomisty. Obec
nie kokpit jest w fazie realizacji przez zespół składający się pracowników działu Informatyki i Con
trollingu. Poniżej przedstawiono pierwszą stronę Kokpitu Menedżera. 

KO~IT MENEDZERA 
KOI'ALNI WĘGLA I!RUNATNE<;;0 K-0NIN W KtEGZEWIE S A 

OBSZAR fiNANSE 

OBSZAR PROJ;>Uł(C~A 
_-_ -_ .:· -- :.sr:_ ______. -

Rys. 9. Kokpit Menedżera 
Figure 9. Cockpit of the Manager 

Wdrażany Kokpit Menedżera w KWB "Konin" S.A. zawiera następujące obszary informacyjne: 
- Istotne informacje o firmie: 

- istotne informacje, 
- kluczowe informacje. 

- Obszar finanse: 
porównawczy rachunek zysków i strat w latach 2006-2008, 

- kalkulacyjny rachunek zysków i start w latach 2006-2008, 
- bilans w latach 2006-2008, 

rachunek przepływów pieniężnych w latach 2006-2008, 
- RZIS porównawczy- rozszerzony, 
- RZIS kalkulacyjny- rozszerzony, 
- bilans -rozszerzony, 
- rachunek przepływów- rozszerzony, 
- przychody, 
- koszty rodzajowe. 

- Obszar produkcja: 
- parametry i cena węgla- tabela, wykres, 
- energia elektryczna- koszty, plany i zużycie energii w 2008 roku- tabela, wykres, 
- węgiel i nakład - tabela, wykres. 

~ Obszar inwestycje: 
- stan i wykonanie inwestycji- tabela, wykres, 
- rozliczenia międzyokresowe dotyczące produkcji. 

745 



Obszar kapitał ludzki: 
kapitał ludzki - tabela, wykres, 
kadry. 

Obszar logistyka: 
stan zapasów w latach 2007-2008, 
stan zapasów w ujęciu miesięcznym za rok 2008. 

Obszar makrootoczenie: 
pieniądze, giełda, podatki, poradniki, raporty. 

Linki do dokumentów. 
Inne. 
W istotnych informacjach o firmie zawarto: 
przychody ogółem w latach 2006-2008 (tabela), 
wynik netto w latach 2006- 2008, 
koszty ogółem, 
przepływy pieniężne netto, 
wskaźniki finansowe: ROE, ROA, wskaźnik poziomu kosztu, 
dostawy węgla do elektrowni PAK w latach 2007-2008, 
kosztjednostkowy i cena zbytu węgla w latach 2007-2008 (wykres), 
stan zatrudnienia w latach 2007-2008 (wykres) . 
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Figure l O. Cockpit o f the Manager- reJevan t information 

Jak widzimy Kokpit Menedżera budowany w KWB "Konin" S.A. zawiera informacje w formie 
tabelarycznej jak i graficznej . Zadaniem budowanego kokpitu jest dostarczenie istotnych informa-
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cji dla Zarządu, w jednym miejscu, z różnych obszarów przedsiębiorstwa, w przyjaznej formie (ta
bela, wykres, grafika), przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej , w celu usprawnienia procesu 
podejmowania decyzji. 

Jedną z zalet z wdrożenia systemu informacyjnego dla menedżera jest możliwość szybkiego do
stępu do potrzebnych w danym momencie informacji (online) z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie, korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak notebook, palmtop czy telefon komórkowy. 
W obecnych czasach taka ewentualność połączenia się z systemem informatycznym w firmie jest 
bardzo ważna dla menedżera. 

PODSUMOW ANIE 

Chociaż projekt został zasadniczo ukończony, prace w obszarze hurtowni danych SAP BW ciągle 
trwają. Usprawniane będą coraz to nowe obszary działalności firmy, budowane nowe raporty. Uru
chomiony w KWB "Konin" S.A. Kokpit Menedżera wraz z hurtownią danych SAP pozwolą przed
siębiorstwu wydobywczemu węgla na sprawne monitorowanie kluczowych parametrów koszto
wych i znaczące zwiększenie możliwości analitycznych. Hurtownia SAP BW staje się podstawo
wym narzędziem raportowania i analiz dla coraz większego grona użytkowników . System in
formacyjny budowany KWB "Konin" S.A. daje pracownikom znacznie większe możliwości anali
tyczne, co w połączeniu ze skróceniem czasu na ich przygotowanie pozwala na dużo bardziej efek
tywne wykorzystanie potencjału ludzkiego. 
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Information System in Mining Enterprise - for Example, 
the Implementation of the Data Warehouse SAP BW 
by the "Konin" Brown Coal Mine 

The paper describes the implementation of an information system based on SAP BW data ware
house and intranet portal EP in the KWB "Konin" S.A. The course and scope of the implementa
tion of SAP ERP and transaction data warehouse SAP BW in a coal industry. It discussed the or
ganizational structure of the project, the role of technical and management teams in the implemen
tation of data warehouse. The selected and described reports designed data warehouse and avail
able on intranet using a Web brawser for management companies. Shown a benefit from the mobi
lization of business data warehouse. Further development of an information system provides the 
background for the construction of the Cockpit Manager, w h ich i s to provide relevant information 
to the Mine Management Board, in order to streamline decision-making process. 
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STRESZCZENIE: Wdrożenie systemu informatycznego ERP MySAP, w Oddziałach Górniczych 
KGHM ,,Polska Miedź" S.A., spowodowało odczuwalny wzrost obciążenia pracą związaną z tworze
niem różnego rodzaju dokumentów dla potrzeb jego obsługi. Jest to dodatkowy koszt, jaki ponosi 
organizacja w związku z eksploatacją nowoczesnego systemu. 

W trakcie prowadzenia zmiany po ziemią, najważniejsza jest realizacja zadań produkcyjnych 
i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla załogi, na wypełnianie papierów często brakuje 
czasu. W konsekwencji ujawniają się problemy związane z występowaniem błędów w dekretacji 
merytorycznej dokumentów oraz licznymi opóźnieniami w wprowadzaniu danych. 

Artykuł opisuje pomysł na optymalizacje kosztów obsługi procesów ewidencj i danych dla po
trzeb systemu ERP, dzięki powiązaniu ich z danymi wprowadzanymi do obowiązującej dokumen
tacji ruchowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: System ERP, ewidencja danych, koszty organizacyjne, optymalizacja pro
cesów 

WSTĘP 

Koszty eksploatacji systemu ERPl utożsamiane są najczęściej z kosztami opłat licencyjnych za ko
rzystanie z oprogramowania oraz kosztami utrzymania służb działów informatyki. Element kosztów 
organizacyjnych związanych z utrzymaniem szczegółowej ewidencji danych dla potrzeb systemu 
ERP, jest zagadnieniem stosunkowo rzadko eksponowanym. W praktyce, wyróżnić można dwie ka
tegorie pracowników zaangażowanych w procesy ewidencji danych w systemie ERP. 

PRZYP ADEK KLASYCZNY 

Dla służb z pionów finansowo-księgowych system ERP MySAP jest narzędziem codziennej pra
cy, obejmuje zazwyczaj tylko bardzo wąski zakres czynn?ści związanych z prowadzeniem jednej 

1ERP (ang. Enterprise Resource Planning- Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to system informatyczny, 
na który składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów) integrujących działania danego przed
siębiorstwa na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania. 
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określonej ewidencji - problem kosztów organizacyjnych praktycznie nie występuje. Użytkownicy 

bez większych oporów zaakceptowali zastosowanie znacznie bardziej szczegółowej ewidencji, niż 
miało to miejsce w przypadku systemów poprzednich generacji. 

PRZYPADEK SŁUŻB DOZORU RUCHU KOPALNI 

Służby dozoru pod ziemią są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji prowadzonych prac. Szcze
góły określają przepisy prawa górniczego oraz rozporządzenia kierownika ruchu zakładu górnicze
go. Dokumentacja ta jest prowadzona w formie papierowej . 

Po wdrożeniu systemu MySAP, w Oddziałach Górniczych dozór został obarczony obowiąz
kiem wypełniania dokumentacji dla systemu informatycznego. 

Moduł Gospodarki Materiałowej MM, 
- Moduł Remontów PM, 
- Moduł Kadrowo-Płacowy HR-TM, 
- Moduł Ewidencji Środków Trwałych FI-AA. 

W celu wypełnienia wymienionych dokumentów, koniecznajest znajomość kodowania danych 
w systemie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile pracownik w pionie finansowym przeważnie mu
si opanować reguły kodyfikacji dla jednego modułu, to pracownik dozoru musi opanować reguły 
kodyfikacji w czterech modułach funkcjonalnych! Dla przykładu Samojezdna Maszyna Górnicza
- SMG w zależności od modułu, opisanajest następującymi kodami: 
- nr środka trwałego , 

- oznaczenie lokalizacji funkcjonalnej PM, 
- nr zlecenia w module PM, 
- ·nr zlecenia w module CO, 
- nrMPK. 

Zważywszy na obciążenie obowiązkami związanymi z realizacją zadań produkcyjnych oraz za
pewnieniem bezpieczeństwa pracy trudno jest oczekiwać, aby służby dozoru mogły bezpośrednio 
posługiwać się kodyfikacją ze wszystkich obsługiwanych modułów! 

W praktyce tylko kod lokalizacji funkcjonalnej SMG nawiązuje do powszechnie używanych 
numerów kopalnianych maszyn. Najwięcej kłopotów (błędów) w dekretacji sprawia wprowadzenie 
numerów dla zleceń przy dekretacji zużycia materiałów realizowanych dla SMG. 

Oczywiście w przypadku wcześniej eksploatowanych systemów informatycznych dozór także 
odpowiadał za tworzenie dokumentacji, jednak pracochłonność była nieporównywalnie mniejsza. 
Wynikało to z następujących faktów: 
- powiązania pomiędzy modułami funkcjonalnymi w systemach wcześniejszych generacji były re

alizowane na bardzo ogólnym (uproszczonym) poziomie, system MySAP jest systemem w peł
ni zintegrowanym, wymaga precyzyjnego opisu danych; 

- opracowanie dokumentów wymagało wprowadzenia znacznie mniejszej ilości informacji do pa
pierowych formularzy; 

- stosowano ogólną dekretację danych w referencji do grupy maszyn bez konieczności wskazy
wania konkretnych obiektów; 

- częstotliwość wprowadzania dokumentów do systemu była też zdecydowanie mniejsza. 
Doświadczenia z eksploatacji systemu ERP SAP, jednoznacznie pokazują, że implementacja 

procesów, w które zaangażowane są służby dozoru pod ziemią nie jest efektywna. W ewidencji 
powszechnie funkcjonuje dualizm, w papierowych dokumentach te same procesy opisywane są 
w dwóch perspektywach: 
- ruchowej (technicznej), do której nawiązuje dokumentacją ruchowa, zasadniczym dokumentem 

jest "Książka Raportowa Oddziału ... "; 
- formalnej, wymuszonej procedurami w systemie MySAP. 
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Dane w obydwu ewidencjach opisują zasadniczą tą samą rzeczywistość, ale postrzeganą z róż
nych perspektyw. Ze względu na rygor przepisów prawa górniczego priorytet ma dokumentacja ru
chowa, która wypełnianajest na bieżąco w trakcie każdej zmiany roboczej. Dokumenty dla potrzeb 
ewidencji SAP są opracowywane w dalszej kolejności. 

Koszty obsługi organizacyjnej procesów są w tym przypadku istotne, szczególnie, jeśli uwzględ
nimy fakt, że służby dozoru pod ziemią to najlepiej opłacana grupa zawodowa w kopalni. Tworze
nie odpowiedniej dokumentacji pochłania znaczną część dniówki roboczej, co często nie pozwala 
na zachowanie należytej staranności przy dekretacji merytorycznej dokumentów. Powszechną 
praktyką jest przepisywanie danych z papierowych formularzy do formularzy w systemie ERP 
przez innych delegowanych do tego celu pracowników. 

Nowąjakość dla obsługi ewidencji danych przez służby dozoru, można osiągnąć dzięki elimi
nacji opisanego dualizmu ewidencyjnego oraz zastosowaniu procedur elektronicznego obiegu doku
mentów (tzw. work-flow). Procedury work-flow sąjuż stosowane w pionach służb finansowo-księ
gowych Oddziałów KGHM ,,Polska Miedź" S.A. Mimo pozytywnych doświadczeń funkcjonalnoś
ci tej nie można bezpośrednio zastosować do obsługi ewidencji prowadzonej pod ziemią, ze wzglę
du na dodatkowe ograniczenia dotyczące: 
- konieczności zastosowania mechanizmów transformacji danych wprowadzanych w układzie 

technicznym, zrozumiałym dla służb dozoru na kodyfikację wymaganą przez powiązane modu
ły systemu ERP; 

- braku niezawodnej i wydajnej transmisji danych do pod ziemią (wymagana opcja pracy w try
bie off-line). 

ZAŁOŻENIA 

Pomysł optymalizacji opiera się na wykorzystaniu danych wprowadzanych do dokumentacji "rucho
wej" dla tworzenia dokumentów w celu ewidencji w systemie ERP MySAP oraz innych ewiden
cji funkcjonujących w kopalni (np. danych wprowadzanych dla monitoringu oddziałów mechanicz
nych). Analiza danych wprowadzanych do dokumentacj i ruchowej potwierdza możliwości integra
cji danych z dokumentu Książka Raportowa Oddziału ... (np. Oddziału Mechanicznego) z danymi 
wprowadzanymi do modułu rejestracji czasu pracy HR-TM, oraz modułu gospodarki remontowej PM. 
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Rys. 1.1. Logika powiązania danych pomiędzy dokumentem "Książka raportowa oddziału mechanicznego" 
oraz modułami systemu ERP MySAP, (dotyczy danych dla pierwszej tabeli papierowego formularza) 
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Dane z formularza "Książka Raportowa Oddziału ... " będą wymagały przekodowania w celu 
dostosowania kodyfikacji do specyfikacji używanej w systemie ERP. Na dzień dzisiejszy problem 
jest szczegółowo rozpoznany, analogiczne procesy są obsługiwane dla potrzeb systemu raportowa
nia Ekspert SMG, gdzie przechodzi się z układu ewidencji ERP na układ zrozumiały dla służb tech
nicznych. W tym przypadku, logika procesu transformacji pozostaje, zmienić trzeba tylko kierunek. 
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Rys. l .2. Logika powiązania danych pomiędzy dokumentem "Książka Raportowa Oddziału Mechanicznego" 
oraz modułami systemu ERP MySAP (dotyczy danych dla pierwszej tabeli papierowego formularza) 

Pomysł można realizować na dwa sposoby: 
l. Wprowadzenie danych bezpośrednio do elektronicznych formularzy . 
2. Stworzenie Dokumentacji ruchowej , która powstawałaby w formie dokumentów papierowych, 

w tym sposobie pozostaje konieczność przepisania danych do formularzy elektronicznych. 
Pierwszy sposób jest rozwiązaniem docelowym, pozwala na osiągniecie znaczących korzyści 

dzięki wykorzystaniu opisanych poniżej mechanizmów: 
tworzenie dokumentacji w referencji do wcześniej opracowanych dokumentów, co znakomicie 
ogranicza pracochłonność przy wprowadzaniu danych; 
identyfikacja użytkownika, który uruchomił formularz; umożliwia zastosowanie funkcji walida
cji dla wprowadzanych danych oraz automatyczne ograniczanie list wyboru dla poszczególnych 
pól formularza (np. ograniczenie dla listy numerów maszyn lub pracowników przypisanych do 
konkretnej komory); 
system pomocy dla użytkowników. 

Bardzo istotny jest również fakt, że dane wprowadzane do formularza na bieżąco w trakcie 
zmiany roboczej, można wykorzystać do zarządzania operacyjnego przez dyspozytora górnicze
go eliminując konieczność składania telefonicznych meldunków przez sztygara zmianowego. 
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Drugie rozwiązanie, w którym pierwotna ewidencja danych pozostaje w wersji papierowej, jest 
wariantem bardziej zachowawczym. Jego zastosowanie można rozważyć jako wariant przejściowy, 
zważywszy na istotną rewolucję, jaką niesie wprowadzenie elektronicznych formularzy . Pracochłon
ność pracowników dozoru ograniczona zostaje do opracowania pierwotnej dokumentacji ruchowej, 
pozostaje konieczność przepisania danych do formularzy elektronicznych (zazwyczaj przepisywa
niem zajmują się inni pracownicy). Ujawniają się tutaj jednak dosyć istotne mankamenty: 
- przy przepisywaniu danych do formularza elektronicznego działaj ą mechanizmy walidacji da

nych, system może nie przyjąć pozycji, które zostały z formalnegG punktu wiedzenia, niepra
widłowo zadekretowane; 

- pojawia się ryzyko powstania wtórnych błędów na etapie przepisywania danych; 
- ze względu na okres zwłoki związany z przepisywaniem dokumentów papierowych deprecjonu-

je się wiele istotnych informacji. 

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE 

W okresie ostatnich dwóch lat, zostało podjętych kilka istotnych decyzji, dzięki którym rozbudo
wana zostanie infrastruktura techniczna niezbędna dla przedmiotowego projektu: 

l. dobiega końca proces migracji systemu Ekspert SMG w środowisku SAP BW; 
2. od 15 stycznia 2009 roku, w fazie realizacji jest projekt wdrożenia systemu CMMS2 do ob

sługi procesów utrzymania ruchu dla oddziałów eksploatacj i maszyn dołowych . 

Zakłada się wykorzystanie następujących komponentów oprogramowania zastosowanych przy 
implementacji systemu Ekspert SMG: 
- elementów interfejsu użytkownika , usługa dostępu do raportów systemu Ekspert zaimplemen-

towana zostałajako element Portalu Korporacyjnego KGHM ,J'olska Miedź" S.A.3
; 

- funkcjonalności formularzy powiązanych z kostkami planistycznymi; 
- systemu zarządzania uprawnieniami do obiektów dekretacji danych; 
- funkcjonalności jednokrotnego logawania do systemu (tzw. SS04

). 

Z kolei przy okazji realizacji projektu CMMS, konieczne będzie rozwiązanie problemów doty
czących: 

- wyposażenia komór pod ziemią w odpowiedni sprzęt komputerowy - przewiduje się zastoso
wanie laptopów przemysłowych; 
wdrożenia formularzy elektronicznych do wprowadzenia danych; 

- opanowania technologii transmisji danych z komór do serwerów na powierzchni, docelowo prze
widuje się zastosowanie transmisji bezpośredniej z opcja pracy w trybie off-lin~; 

- zapewnienia autoryzacji dla osób wprowadzających dane do dokumentów elektronicznych. 
Na tym etapie rozważań, sposób powiązania poszczególnych komponentów pozostaje kwestią 

otwartą. W miarę postępu prac związanych z projektem wdrożenia systemu CMMS, będzie można 
ocenić które elementy można wykorzystać do przedmiotowego zadania (być może formularze BW 
mogą być zastąpione formularzami z CMMS) . 

2CMMS - System do zrządzania majątkiem. 
3Zwarzywszy na tempo rotacji kadr w służbach dozoru, można przyjąć założenie, że praktycznie każdy szty-
far potrafi korzystać z. przeglądar~i WWW. , . . · .. . 
Użytkowmk posługuJe s1ę tylko Jednym hasłem, ktore wprowadza przy uruchomtemu staCJI roboczeJ (logo

wanie do Windows). 
5Na etapie uruchomienia projektu CMMS (koniec roku 2009), większość komór pod ziemią będzie funkcjono
wała w trybie off-Iine. 
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Rys. 2. Schemat poglądowy komponentów oprogramowania do obsługi procesów 
ewidencji danych dla służb dozoru 

UWARUNKOWANIA FORMALNE 

W ocenie autora, krytycznym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia, jest przekonanie decyden
tów odnośnie potrzeby uporządkowania opisanego problemu. Wprowadzenie pierwszego wariantu, 
z wykorzystaniem formularzy elektronicznych, wymaga przeprowadzenia dosyć skomplikowanej 
procedury legislacyjnej . W trakcie opracowania materiałów dla tego artykułu, autor przeprowadził 
kilka rozmów z przedstawicielami służb dozoru w randze nadsztygara. Rozmówcy nie kwestiono
wali zasadności merytorycznej pomysłu, każdy wyrażał jednak obawy odnośnie załatwienia strony 
formalnej. 

PODSUMOW ANIE 

W związku z tym, że proces wdrożenia planowanych funkcjonalności systemu ERP MySAP został 
zrealizowany, nastąpił właściwy moment, aby część potencjału służb informatycznych firmy za
angażować do przeprowadzenia optymalizacji procedur ewidencyjnych. 

Oprócz wymiernych efektów w postaci redukcji pracochłonności dla szczególnie obciążanej gru
py pracowników dozoru, w sposób systematyczny eliminowano by przyczyny błędów w dekretacji 
dokumentów. 

Zapewnienie właściwej jakości danych jest zagadnieniem priorytetowym, warunkującym za
sadność ponoszenia w przyszłości nakładów na opracowanie i wdrożenia zaawansowanych syste
mów dla potrzeb zarządzan ia ciągiem produkcyjnym w KGHM ,,Polska Miedź" S.A. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Projektowanie procesów eksploatacji w kopalniach podziemnych 
z wykorzystaniem technik informatycznych - system 
harmonogramowania produkcji w LW "Bogdanka" S.A. 

Mariusz Szot 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy harmonogramowania produkcji w L W ,,Bogdanka" S.A. z wyko
rzystaniem narzędzi numerycznych. Przedstawiono w nim dotychczasowe doświadczenia jakie zo
stały zdobyte w trakcie wdrażania systemu w części dotyczącej tworzenia harmonogramów robót 
udostępniających i eksploatacyjnych. Pokazano zalety jak i ograniczenia systemu w odniesieniu 
do dotychczasowych metod tworzenia harmonogramów. 

SŁOWA KLUCZOWE: Harmonogramowanie eksploatacji, informatyka w górnictwie 

l. WSTĘP 

W dobie gospodarki rynkowej istotne znaczenie ma prawidłowe zaplanowanie produkcji tak, aby 
optymalnie wykorzystać posiadane zasoby oraz park maszynowy. Dlatego też w Lubelskim Węglu 
,,Bogdanka" S.A. wdrażany jest informatyczny system do harmonogramowania szeroko pojętych ro
bót górniczych, tj.: eksploatacyjnych, przygotowawczych, przebudów. Przetarg na wdrożenie sys
temu wygrało konsorcjum, w skład którego weszły Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiert
niczych Sp. z o.o. w Sosnowcu. Pakiet programów służących do harmonogramowania robót jest 
częścią większego systemu zarządzania złożem. Niekwestionowaną zaletą tego systemu jest plano
wanie eksploatacji w oparciu o stworzony cyfrowy model geologiczny złoża, zawierający takie da
ne jak: jakość kopaliny, miąższość złoża, przerosty itp. Obecnie w polskim górnictwie jest to jedy
ne przedsięwzięcie tego typu. Doświadczenia, jakie zdobyte zostały podczas wdrażania systemu, 
pokazały zarówno jego mocne strony jak i pewne mankamenty. 

Niniejszy artykuł pokrywa się tematycznie z dwoma artykułami , zamieszczonymi w zeszło
rocznej Szkole Eksploatacji Podziemnej, przedstawiającymi wdrażanie systemu w części dotyczą
cej harmonogramowania produkcji [l], [2] . Pisane one były z punktu widzenia autorów systemu, 
natomiast niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie z punktu widzenia użytkownika . Poniżej zo
stało omówione tworzenie harmonogramów ścian i chodników. Tworzenie innych harmonogram
mów, np. przebudów, jako mniej ciekawe i niewiele wnoszące do tematu, nie zostało poruszone 
w tym artykule. 

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PAKIETU PROGRAMÓW 

Wykonywanie harmonogramów jest złożonym procesem. Ilość danych, jakie brane są pod uwagę 
w połączeniu z wielkością przedziału czasowego, dla jakiego wykonywany jest harmonogram po-
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wodują, że proces harmonogramowania jest czasochłonny. Wykonany harmonogram przedstawia
ny jest w formie graficznej, np. na wykresie Gantta oraz na mapie górniczej. Całość zagadnienia 
powoduje, że nie sposób stworzyć jednego prostego programu, który czyniłby harmonogramowa
nie szybkim i prostym. Z tego powodu, zaimplementowany system, do planowania produkcji skła
da się z kilku programów. Jeden z nich służy do wprowadzania rezultatów wykonania już istnie
jących wyrobisk, następny do rysowania, kolejny do wykonywania harmonogramów, jeszcze inny 
do raportowania. Tak znaczna ilość programów i wzajemne między nimi powiązania powodują, że 
dla początkowego użytkownika, praca z nimi jest stosunkowo trudna. 

W skład pakietu wchodzą następujące programy: 
l. Microstation- program do rysowania, 
2. MineSched- program do wykonywania harmonogramów, 
3. Surpac-środowisko pracy programu MineSched, 
4. SoftMine®Raport- tworzenie raportów z harmonogramów, 
5. SoftMine®Wykony- wprowadzanie wykonów robót górniczych, 
6. SQL Serwer- baza danych, 
7. MS Excel- wprowadzanie parametrów technicznych oraz przeglądanie raportów, 
8. Minex - program służący do tworzenia cyfrowego modelu złoża, wykorzystywany w Dzia

le Geologicznym. 

3. PROCES HARMONOGRM10WANIA 

3.1. Wykonywanie harmonogramów robót eksploatacyjnych 

3.1.1. Wykonanie rozcinki 
Geometria rozcinki złoża rysowana jest na mapie cyfrowej z wykorzystaniem programu Microsta
tion. W programie tym podczytuje się aktualne mapy górnicze z Działu Mierniczego i na ich pod
stawie rysowany jest plan rozcinki . Etap rysowania rozcinki nie jest trudny, gdyż narzędzia, jakie 
oferuje program czynią pracę łatwą. Mapy cyfrowe, a zatem i plan rozcinki, rysowane są w skali 
l: l . Flanowane rozcinki rysowane są dla każdego pokładu z osobna i zapisywane w oddzielnych 
plikach. Dla ułatwienia, przy dużej ilości planowanych pól eksploatacyjnych w jednym pokładzie, 
można każde z nich narysować w osobnym pliku. Utworzone w Microstation pliki z obrysami ścian, 
eksportuje się do programu Surpac. W programie tym, wykorzystując funkcję "wiąż do punktu" od
rysowujemy importowaną z Microstation zaplanowaną rozcinkę. Utworzone w programie Surpac 
pliki będą wykorzystywane przez program do tworzenia harmonogramów MineSched. Program 
Surpac nie jest wygodnym narzędziem do rysowania od podstaw planowanej rozcinki. Autorzy 
wdrożenia słusznie doszli do wniosku, że o wiele szybsze będzie tworzenie rozcinki przy pomocy 
programu Microstation i odrysowywanie jej w grafice programu Surpac. Dzięki takiemu podejściu 
do zagadnienia oszczędza się kilka godzin, choć pozornie tracone są one o czas potrzebny na od
rysowanie. Konieczność dwukrotnego rysowania wyeliminowałoby zwiększenie możliwości grafi
cznych programu Surpac. 

3.1.2. Wprowadzanie danych 
Dane określające zaprojektowaną rozcinkę wprowadza się w specjalnie przygotowanych do tego 
celu arkuszach Excela. Wprowadzanie danych nie stanowi większego problemu, architektura arku
szy jest zbudowana na tyle przejrzyście, że praca z nimi jest intuicyjna. Arkusze "Kalendarz" oraz 
"Model" są wspólne zarówno dla harmonogramowania robót chodnikowych jak i eksploatacyj
nych. W arkuszu "Kalendarz" określamy okres, na jaki sporządzony ma być harmonogram, przer
wy świąteczne itp. Arkusz "Model" zawiera ścieżki dostępu do plików modelu geologicznego zło
ża, nazwy parametrów jakościowych kopaliny itp. W arkuszu ,,Założenia produkcyjne" określa się 
ilość centr wydobywczych, planowaną ilość urobku pochodzącego z robót eksploatacyjnych, przy-
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gotowawczych, przebudów i pobierek. Arkusze "Ściany" oraz "Eksploatacja" odnoszą się do po
dania parametrów planowanych ścian i kolejności eksploatacji. Natomiast w arkuszu ,Jakość" ist
nieje możliwość zaplanowania eksploatacj i pod kątem uzyskania założonych parametrów jakościo
wych urobku, np. zawartości popiołu . Dwa ostatnie arkusze "kombajny_chodnikowe" i "Udostęp
nienie" określają roboty przygotowawcze w tym i lość kombajnów, ich wydajność, nazwy wyrobisk 
oraz kolejność ich wykonywania. 

Z istotnych uwag odnoszących się do arkusza ,,Eksploatacja" należy wymienić wprowadzanie 
wartości parametrów ścian. Dane takie jak długość, wybieg i kierunek eksploatacji odczytać nale
ży, wykorzystując do tego odpowiednie funkcje, z programu Surpac, a następnie wpisać je w arku
szu. Jeżeli chodzi o wartości miąższości pokładu i miąższości czystego węgla, to wpisuje s i ę je 
orientacyjnie, przeprowadzając dalej cały proces tworzenia harmonogramu z błędem z tego wyni
kającym . Dopiero po wykonaniu harmonogramu odczltuje się rzeczywiste wartości dla poszcze
gólnych ścian z utworzonego przez program SoftMine Raport wykresu Gantta. Następnie wpisuje 
się je do arkusza i wykonuje ponownie proces obliczeniowy. Operację tę przeprowadza się tylko 
raz, dla zupełnie nowej rozcinki. Później za wyjątkiem zmian w geometrii samej rozcinki, nie trze
ba przeprowadzać podobnych czynności . 

- ł>orrv-:-c~łm.aoi~- · 

;No me) 
('o,;,vtioo' 

-~~h61t.Jr>n 
rJl to'O~lr,.d'lod">li_)ftl_WI. 

pt0Jri:,t_d-.xl~_382~ 

l} ptOjeł.l_tt.xt._J8S_.....,. 
OtO>'I'>~.d'!td-11_."18":.~ 

a! E'.l!l:'.Y'~ 
f) DtO)elt_sc!OI"')l~~- _; 

5d.ltry~~-38.:'-Rr 
•. KWIY,.POIJ.lo:l_lt':S.sts 
~ .. :tcby 

__ .,.,. 
onodeł_SOńO_i;O" 'IQMnv 

""-""' 
"'" prac;~ 

r Tri!Sh 
D~_.......,xtw.i_,-~1 

D d'lcl!Jniloj.c~~ 
0 Ml'V,dost:~ti_SCWI,h 

orll(li'W::aUesl.its_sc:-_1 
1'/ ori>Cłocdl_rł"'"dS_~<łl\3_1 

.J or~•_,"....,u~;s_~tll\łl-1 

-:O•or<IOI'ot:el r~o.ihsc-·" 

' 

Q Pr~•.Yilw .g. Trolpt OOo!ł_bof• 

-.3o'łl ~-n~.m 

o 'n ""'__llkocl_ov:~o..,~ 

... c"" "'""""'- ' ~"""~ ' "" """ "' ""'......,'•',.."'-"-'- -~·"' 
R~le~m;JKbn.!a_6_1_38l·O~ff1)ttlffl6motY 
CroectlnQ O)'cpN(:-IJ!rtli..ł: sfor !Tol"oOOQ liX6t!OnScler'lll_l_',lll_385-~~HJW 
Rt-~csiro',l -.Jao<~ ,I .VIU_)ll;..kf.aoow frOti'I"_Y 

Lrelll:i'IQ,..,...,Scl'ledcU::)ft01dreports ... 
l l'$<:li>OV.CSV 
lit. : t (Vlft _lh_rdoott~.C5~ 

Plt tt.o to~ty."!!:!:'- '~II'IC""".'. ~:--n ~- !OSI:.a::~~- ·· -··· · -·. --- ·--- ·- _ - - --- ·- •• --···-··-- --· - ~ . ____ . 

Rys. l. Przykładowy sposób pokazania wykonanego harmonogramu biegu ścian w grafice programu Surpac 

3. 1.3. Wykonanie harmonogramu 
Powprowadzeniu wszystkich danych do arkuszy, zapisujemy je, tworzymy pliki danych typu msi, 
które zostaną samoczynnie zaczytane przez program MineSched w celu utworzenia harmonogra
mu. Samo wykonanie harmonogramu w programie MineSched ogranicza się do wciśnięcia na pas-

757 



ku narzędziowym kilku ikonek. Natomiast proces obliczeń, z uwagi na wielkość modelu i prze
dział czasowy harmonogramu, może potrwać kilka godzin. W wyniku otrzymamy harmonogram 
w postaci animacji bądź graficznej, którą można, wykorzystując do tego program Microstation, 
wydrukować na mapie górniczej. Bardziej czytelny jest sposób przedstawiania harmonogramu 
na wykresie Gantta. Tworzony on jest przez program SoftMine®Raport. W programie tym dokonu
jemy, poprzez wybranie z listy, wyboru parametrów, jakie mają się znaleźć na wykresie. 

Analizując otrzymane wyniki pod kątem założonego rocznego wydobycia brutto z robót eksplo
atacyjnych program z dość dobrym przybliżeniem utrzymuje tę wartość na oczekiwanym poziomie. 
Jednakże w rozbiciu na poszczególne miesiące występują odchylenia od zakładanego miesięczne
go wydobycia. Po uśrednieniu tych wartości w przedziale całego roku, zawsze uzyskamy założone 
roczne wydobycie. 

3.2. Wykonywanie harmonogramów robót przygotowawczych 

3.2.1. Plan rozcinki 
Wyrobiska chodnikowe rysowane są jako odcinki w osi wyrobisk. Projekt z naniesioną siecią wy
robisk, zapisywany jest w Microstation w formacie, który pozwala na bezpośredni eksport do pro
gramu Surpac. W przypadku chodników nie ma potrzeby ponownego odrysowywania ich w tym 
programie. 

3.2.2. Wykonanie harmonogramu 
Po uprzednim wypełnieniu arkusza "Kombajny_chodnikowe" oraz ustaleniu kolejności drążenia 
w arkuszu "Udostępnienie" należy przypisać , już bezpośrednio w grafice programu Surpac, pa-ra
metry poszczególnym wyrobiskom. Parametrami tymi są: kod nazwy wyrobiska, szerokość oraz 
wysokość, ciężar właściwy urobku, nazwa oddziału wykonującego itp. Długość projektowanego 
wyrobiska odczytywana jest przez program automatycznie. W grafice dokonujemy również okreś
lenia kierunku drążenia wyrobiska. Bardzo ważną rzecząjest możliwość przypisania do konkretne
go wyrobiska projektowanej ściany- eksploatacja jej może rozpocząć się dopiero po wykonaniu 
wyrobiska. 

Rys. 2. Przykładowy sposób pokazania wykonanego 
harmonogramu chodników w grafice programu Surpac 
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Powprowadzeniu wszystkich danych zarówno w Excelujak i w grafice programu Surpac, kolej
nym etapemjest wykonanie harmonogramu. Równieżjak w przypadku wykonywania harmonogra
mu dla robót eksploatacyjnych, harmonogram chodników wykonuje się przy użyciu kilku funkcji . 
Czas w jakim program wykonuje harmonogram jest zdecydowanie krótszy od wykonania harmo
nogramu ścian i wynosi, w zależności od ilości zaprojektowanych chodników, kilka minut. Do za
let programu należy zaliczyć możliwość wykonania stosunkowo szybko harmonogramu dla bardzo 
dużej ilości chodników w uzależnieniu od planowanej eksploatacj i. Do utrudnień zaliczyć należy 
brak możliwości wstawiania i usuwania rzędów w arkuszach Excela. Przy dużej liczbie chodników, 
wygodnie jest grupować je kolejno przy kombajnie, którym mają być wykonane. W przypadku ko
rekt w kolej ności drążenia oraz zmiany kombajnu, którym ma być wykonane wyrobisko, arkusz 
staje się mniej czytelny. Kolejność drążenia ustala się wpisując w wierszu dotyczącym konkretne
go wyrobiska, kod nazwy przodka bezpośrednio go poprzedzającego. Dla dużej ilości dokonanych 
zmian, może okazać się, że wyrobiska nie będą układać się w ustalonej kolejności drążenia, wiersz 
po wierszu, lecz będą przemieszane ze sobą, utrudniając orientację w arkuszu. 

Po wykonaniu harmonogramu, można obejrzeć go w postaci komputerowej animacji, również 
istnieje możliwość wydrukowania go na mapie górniczej. Przy pomocy programu SoftMine~aport 
otrzymujemy wykonany harmonogram w postaci wykresu Gantta. 

4. AKTUALIZACJE HARMONOGRAMÓW 

Wykonywanie aktualizacji dla wyrobisk wykonuje się w cyklu miesięcznym. W największym skró
cie polega ono na wpisaniu w programie SoftMine®Wykony rzeczywistych wykonów za ostatni 
miesiąc. Oprócz osiągniętych postępów z drążenia chodników i eksploatacji ścian, wpisuje się da
ne dotyczące urobku brutto oraz netto. Ponadto w grafice programu Surpac dokonuje się skró-ce
nia, o wielkość postępu , odcinków, które obrazują wykonywane chodniki. W przypadku eksplo
atacj i ścianami, powiększa się wielkość zrobów o miesięczny wykon. Wszystkie te zmiany zapisu
je się i ponownie wykonuje harmonogram dla aktualnej sytuacji. Czas obliczeń jest krótszy niż dla 
zupełnie nowej rozcinki. 

WNIOSKI 

Dotychczas do planowania produkcji w kopalni stosowano odpowiednio zaprogramowany arkusz 
Exceł. Wykonywanie harmonogramów przy jego użyciu jest stosunkowo proste, a wyniki otrzymy
wane pokrywają się, w dość dobrym stopniu, z rzeczywistością. Zaletą arkusza jest, w przypadku 
planowania biegu ścian, praktycznie nieograniczona możliwość wprowadzania zmian po wybiegu 
planowanej ściany. Dotyczy to, np: poszerzania łub skracania długości ściany na jej wybiegu, prze
chodzenia ścianą przez różnego rodzaju przecinki technologiczne itp. Wdrażany pakiet programów 
jest ograniczony w tym temacie do trzech zmian na wybiegu projektowanych ścian. Dodatkowo 
można je różnicować, w oparciu o dane z przyległej wyeksploatowanej ściany, opad skał stropo
wych po wybiegu projektowanej ściany. We wdrażanym pakiecie wartość opadu skał stropowych 
wpisuje się sztywno jako średnią dla wszystkich pokładów. Słabą stroną tradycyjnego arkusza jest 
konieczność dokonywania obliczania zasobów, w tym przerostów, dla projektowanych pół eksplo
atacyjnych. Minusem jest też konieczność ręcznego rysowania zaplanowanej eksploatacji na ma
pach górniczych. Dokładność zaplanowanego wydobycia z wyrobisk eksploatacyjnych, przy uży

ciu tradycyjnego arkusza Excel, na chwi lę obecnąjest większa niż wdrażanego systemu. Przewagą 
systemu jest możliwość wykonywania harmonogramów z uwzględnieniem parametrów jakościo
wych złoża oraz fakt, że system bazuje na cyfrowym modelu złoża. Pozwala on również na odczyt, 
większej ilośc i, parametrów wykonanego harmonogramu. 
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W trakcie wdrażania wynikło sporo problemów, spora ich część wynikała z braku umiejętności 
pracy z systemem. Fachową pomoc w takich sytuacjach udzielali pracownicy PRGW Sosnowiec. 
Inne zauważone wady i wewnętrzne sprzeczności programów sprawiły, że po ich zlikwidowaniu, 
system stał się bardziej wartościowy. Aby w pełni móc korzystać z pakietu należy poprawić dzia
łanie kilku jego części, choćby dotyczącej utrzymania wydobycia w rozbiciu miesięcznym . Ten pro
blem rozwiązywany będzie w drugiej części wdrożenia systemu. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Organizacja zasobów wiedzy projektowej i eksploatacyjnej 
w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych 

Teodor Winkler 
Instytut Techniki Górniczej KOMA G, Gliwice 

STRESZCZENIE: Przejściu od projektowania pojedynczych maszyn do planowania cyklu życia zło
żonych systemów technicznych towarzyszy przejście od wspomagania komputerowego prostych 
działań projektowych do zarządzania wiedzą we wszystkich fazach tego cyklu. Wymaga to organi
zacji zasobów wiedzy. W artykule omawiana jest reprezentacja wiedzy za pomocą tablic decyzyj
nych. Przedstawiono przykład zastosowanie tablic decyzyjnych o zapisie rozszerzonym i ograni
czonym w pozyskiwaniu i organizacji wiedzy w obszarze weryfikacji projektów górniczych syste
mów transportowych. W fazie eksploatacji istnieje potrzeb dostarczenia wiedzy eksploatacyjnej bez
pośrednio na miejsce pracy. Przedstawiono przykład udostępniania list kontrolnych pobieranych 
z przenośnych repozytoriów wiedzy udostępnianych za pomocą komputerów klasy PDA. 

SŁOWA KLUCZOWE: Cykl życia maszyn i urządzeń górniczych, zarządzanie wiedzą, repozyto
ria wiedzy, wiedza projektowa, wiedza eksploatacyjna, tablice decyzyjne, listy kontrolne 

l. WSTĘP 

We współczesnej metodologii projektowania technicznego zauważyć można różne szczegółowe 
metody wspomagania komputerowego. Początek rozwoju tych metod przypada na lata 70. ubiegłe
go wieku i wówczas przedmiotem wspomagania komputerowego były przede wszystkim obliczenia 
inżynierskie. Jednakże bardzo szybko wspomaganiem objęto również tworzenie dokumentacji ry
sunkowej, rozumianej jako zapis cech konstrukcyjnych [4] . Komputerowy żapis konstrukcji przed
stawiał geometryczne cechy konstrukcyjne w formie rysunku technicznego tworzonego metodami 
rzutowania prostokątnego (tzw. rysunków 2D) lub w formie brył geometrycznych (tzw. modeli geo
metrycznych) [10] . Powstało środowisko programów CAD (ang. Computer Aided Design). Bardziej 
zaawansowane narzędzia komputerowe integrowały obliczenia inżynierskie z zapisem cech konstruk
cyjnych [10]. Wymiana danych o charakterze graficznym pomiędzy różnymi programami CAD poz
woliła na integrację modeli geometrycznych z programami obliczeń wytrzymałościowych opartych 
na metodzie elementów skończonych [1] . Narastająca liczba projektów wykonywanych przy wspo
maganiu komputerowym, zwróciła uwagę na zarządzanie zasobami dokumentacji, a w konsekwen
cji na zarządzanie projektami [3) . Współcześnie stosowane terminy: program, aplikacja, środowisko 
programowe, platformy programowe, sieci komputerowe zwracają uwagę na wzrastający stopień zło
żoności narzędzi wspomagających i na coraz to większe wzajemne ich powiązania . Umiejętność 

działania na powiązanych ze sobą danych informacyjnych tworzonych w środowisku komputero
wym wymaga pewnej wiedzy. W odniesieniu do projektowania technicznego umiejętności te obej
mują między innymi: tworzenie pola możliwych rozwiązań, ocenę rozwiązań, formułowanie zbio
ru kryteriów oceny, wnioskowanie, podejmowanie decyzji. Obserwuje się przejście od działań na 

761 



danych informacyjnych do operowania wiedzą zarządzaną w sposób sformalizowany. Formaliz
mów tych dostarcza dziedzina zarządzania wiedzą, Do zarządzania wiedzą należy pozyskiwanie 
i gromadzenie wiedzy, dzięki czemu powstają zasoby wiedzy. Zasoby te zorganizowane są w for
mie repozytoriów, udostępniających wiedzę, [5], [9], [11]. 

Na rysunku l przedstawiono model warstwowy przykładowego repozytorium wiedzy odpowie
dającego potrzebom projektowania i użytkowania podziemnych, górniczych systemów transporto
wych [6], [7] . 
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Poprzez tworzenie relacji powiązań między zgromadzonymi w zasobach danymi informacyj ny
mi powstają powtarzalne elementy wiedzy projektowej. Reguły zawarte w Wytycznych Projekto
wania, posługując się powtarzalnymi elementami wiedzy tworzą zawartość Projektu Ramowego. 
Zasoby wiedzy repozytorium udostępniane są na platformie internetowej projektantom ("kierunek 
pionowy") i użytkownikom systemów transportowych ("kierunek poziomy"). 

2. FAZAPROJEKTOWANIA 

W projektowaniu maszyn i urządzeń górniczych odchodzi się od doboru cech konstrukcyjnych po
jedynczych środków technicznych na rzecz planowania całego cyklu życia złożonych systemów 
technicznych. Na rysunkach 2a i 2b pokazane są fazy cyklów życia wyrobiska górniczego oraz ma
szyn i urządzeń górniczych. Projektowanie i udostępnianie wyrobiska przebiega niezależnie od pro
jektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych. Trzy ostatnie fazy w tych cyklach są na
tomiast współbieżne : 

zbrojenie- instalacja w miejscu pracy, 
eksploatacja- eksploatacja/dyslokacja, 
likwidacja- wycofanie z użytkowania. 
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a) l Projektowanie _l Planowanie procesu 

l Udostępnianie 
Wyposażenie Eksploatacja Likwidacja 

Instalacja pod Eksploatacja Wycofanie z 
z.iemią Maintenance ui.ytku 

l Wytwarz.anie 

b) l Projektowanie 1 

Plan owa me produktu 

Rys. 2. Cykle życia wyrobiska górniczego oraz maszyn i urządzeń górniczych 
Figure 2. Lifecycles of mining drivage and mining machines/equipment 

Obserwowana współbieżność faz cyklów życia wyrobisk oraz maszyn i urządzeń górniczych 
zwraca uwagę na powiązania zasobów wiedzy z dziedziny górnictwa i innych dziedzin szczegóło

wych, jak, np. budowa maszyn, elektrotechnika, elektronika, itd. W odniesieniu do każdej z tych 
dziedzin możemy mówić o wiedzy projektowej oraz wiedzy eksploatacyjnej. 

Wiedza zawarta we wspomnianych repozytorium reprezentowana jest w formie reguł i hiper
tekstu. Reprezentacja oparta na regułach wykorzystuje tablice decyzyjne [8], [lO] (rys. 3) . 

Reguły decyzyjne (wyboru) 

" JEŻELI:" R1 R2 R3 R4 

Pozycje 
Odcinki warunków warurów 

,,TO:" 
p l . 

ozycJe 
Odcinki czynności czynności 

l 
Rys. 3. Struktura tablicy decyzyjnej 
Figure 3. Structure of the decision table 

R5 Eis e 

Tablica decyzyjna jest zapisem zależności: "JEŻELI" spełnione zostaną odpowiednie warunki 
"TO" podjęte zostaną określone czynności. Tablica podzielona jest na cztery obszary. W lewym 
górnym obszarze wymienione są warunki, w obszarze dolnym - czynności. Reguła wyboru odpo
wiedniego ciągu czynności powstaje przez zestawienie wykazu warunków kolejno z każdą z ko
lumn w obszarze prawym górnym, w których zaznacza się, czy dany warunek ma być spełniony czy 
też nie. W kolumnach obszaru prawego dolnego zaznaczone są działania wybrane zgodnie z jedną 
z reguł. Poszczególne warunki połączone są relacją "i", zaś reguły decyzyjne połączone są relacją 
"lub" i wykluczają się nawzajem. Ponadto w tablicy występuje reguła ,,ELSE", która jest wybiera
na w przypadku niespełnienia innych reguł. Reguła decyzyjna jako układ spełnionych warunków 
prowadzi do wyboru ciągu czynności. W omawianym przypadku "czynności" mogą na przykład 
oznaczać: wykonanie obliczeń według pewnych wzorów lub wybór układu kryteriów weryfikacji 
rozwiązań projektowych. 

Tablice decyzyjne stosowane są zarówno podczas pozyskiwania wiedzy, jak i do porządkowa
nia gromadzonej wiedzy. Złożoność wiedzy projektowej i eksploatacyjnej sprawiają duże trudności 
w ich pozyskiwaniu. Wiedza pozyskiwana jest bowiem od ekspertów lub ze źródeł pisanych przez 
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specjalistów od zarządzania wiedzą nie będących specjalistami w danej dziedzinie. Z kolei nie wszys
cy eksperci znają zasady organizacji zasobów wiedzy w repozytoriach. Tablica decyzyjna w tzw. 
formie rozszerzonej posługuj e się zapisami bliskimi j ęzykowi naturalnemu i staje się przez to środ
kiem komunikacji pomiędzy tymi grupami specjalistów. 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
Faz.a cyklu 
życia wyrobiska p u z. e/m l p 

Cz. ęść 

Projektu Ramowego mi mi mi mi mi me 

Listy kontrolne 
chklist 1m i 2m i 3m i 4m i 5mi 1m e 

Rys. 4. Tablica decyzyjna o zapisie rozszerzonym 
Figure 4. Extented notation of the decision table 

R7 R8 ... 

u z. 

me me 

2m e 3m e 

Na rysunku 4 przedstawiona jest tablica decyzyjna w zapisie rozszerzonym opisuj ąca zależno
ści pomiędzy fazami cyklu życia wyrobiska, a listami kontrolnymi wspomagającymi ocenę części 

górniczej (mi) i mechanicznej (me) Projektu Ramowego systemu podziemnego transportu górni
czego. Listy te zawierają szczegółowe kryteria, jakie są stosowane w ocenie projektów. 
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Rys. 5. Tablica decyzyjna o zapisie ograniczonym 
Figure 5. Restricted notation o f the decision table 
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Fosługiwanie się repozytorium wymaga dostępu do odpowiedniej listy i jej wyświetlenie na ek
ranie monitora. To zadanie przejmuje tablica decyzyjna w tzw. zapisie ograniczonym, pokazana na 
rysunku 5. W tablicy decyzyjnej o zapisie ograniczonym warunki zapisane są po lewej stronie pod
wójnej linii, w odpowiadających zaś im polach poszczególnych reguł wpisuje się "T", "N" lub "-". 
Obowiązuje przy tym zasada, że [8] : 

dla "T" (T AK) dany warunek musi być spełniony ; 

dla "N" (NIE) dany warunek nie może być spełniony; 
dla "- " wystąpienie lub nie wystąpienie danego warunku nie jest istotne. 
Wybrana zostaje reguła, dla której wszystkie warunki są jednocześnie prawdziwe oraz związa

ne z nią czynności zaznaczone przez "x". W omawianym przypadku "czynnością'' jest dostęp do lis
ty kontrolnej i jej wyświetlenie. Jeżeli w tablicy nie została wybrana żadna z reguł, to reguła ,ELSE" 
kieruje badania warunków do następnej tablicy. 

Tablice decyzyjne w zapisie ograniczonym rozkładane są na ciągi instrukcji warunkowych, któ
re następnie mogą być zapisane w jednym z języków programowania, m.in. mogą to być języki śro
dowiska programowego, w którym implementowane jest repozytorium wiedzy [7]. Rozkład tablic 
decyzyjnych na ciąg instrukcji warunkowych przebiega według wielu algorytmów, które dla zło
żonych tablic mogą być czasochłonne . Dlatego stosowane są preprocesory przekształcające tablice 
w sposób automatyczny [8], [10]. 
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Rys. 6. Obliczenia sterowane tablicami decyzyjnymi 
Figure 6. Decision table driven calculations 
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Jeżeli w omawianym przypadku jednym z kryteriów weryfikacji części mechanicznej projektu 
górniczego systemu transportu podziemnego jest sprawdzenie wartości maksymalnej siły pociągo
wej zestawu transportowego, to dla zastosowanego środka transportu za pomocą tablicy decyzyjnej 
wybierana jest właściwa karta katalogowa, z której do obliczeń pobierane są dane wejściowe (rys. 6) . 
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Kryteria stosowane w weryfikacji rozwiązań projektowych dzielą się na konieczne i wystarcza
jące. Kryteria konieczne wynikają z norm, przepisów oraz innych aktów prawnych. Kryteria wy
starczające identyfikowane są w trakcie procesu projektowania w zależności od panujących wa
runków w wyrobisku. Na przykład wskazanie na trasie przejazdu zestawu transportowego najwięk
szych wzniosów i upadów pozwala na weryfikację wartości siły pociągowej i sił hamowania. Ta 
część weryfikacji prowadzona jest w tzw. partycypacyjnym trybie projektowania [11]. 

3. FAZAEKSPLOATACJI 

Wspomniany we wstępie "kierunek poziomy" udostępniania zasobów wiedzy zgromadzonych w re
pozytorium, jest charakterystyczny dla fazy eksploatacji systemów technicznych (rys. 1). W tej fa
zie odbiorcami wiedzy eksploatacyjnej są zarówno pracownicy dozoru technicznego, jak i pracow
nicy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu czynności roboczych, w tym również o charak
terze manualnym. Niezbędna wiedza eksploatacyjna udostępniana może być bezpośrednio (on-li
ne) z repozytoriów lub po przeładowaniu do przenośnego komputera klasy PDA (ang. Persona! De
vice Assistant), repozytoriów przenośnych . Komputery te dostępne są również w obudowie prze
ciwwybuchowej wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX. 

Poprawne formowania ładunków przeznaczonych do transportu w wyrobiskach kopalnianych 
jest w chwili obecnej opisywane w instrukcjach na nośniku papierowym. Instrukcje te mogą'być 

przekształcone w listy kontrolne zamieszczane w repozytorium wiedzy i udostępniane bezpośrednio 
na miejscu pracy za pomocą przenośnego komputera. W przypadku transportu sekcji obudowy zme
chanizowanej mogą wystąpić następujące warianty instrukcji: 
- transport kolejką spągową: 

- całej sekcji obudowy, 
- pojedynczych zespołów sekcj i; 

- transport kolejką podwieszaną: 
- całej sekcji obudowy, 
- pojedynczych zespołów sekcji. 

Rys. 7. Udostępnienie list kontrolnych za pomocą przenośnych komputerów 
Figure 7. Check list dissemination using PDA .device 
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W wydaniu dotychczasowym jest to kilka instrukcji na nośniku papierowym, niewygodnych 
w użyciu i nietrwałych w warunkach kopalnianych. W repozytorium wiedzy struktura list kontrol
nych przewiduje kilka poziomów zagnieżdżenia. Na poziomie podstawowym jest to hipertekst za
wierający informację tekstową z odwołaniami do kolejnych poziomów, na których znajdują się dal
sze informacje, np. rysunki , wykazy części , modele komputerowe, zdjęcia, animacje kolejką pod
wieszaną itd. 

Na rysunku 7a znajduje się fragment zawartości przenośnego repozytorium wiedzy pokazujący 
poprawne mocowanie spągnicy przygotowanej do transportu na platformie szynowej. Na rysunku 7b 
pokazany jest fragment listy kontrolnej dla przypadku transportu sekcji obudowy kolejką podwie
szaną. 

PODSUMOW ANIE 

Tworzenie repozytoriów wiedzy eksploatacyjnej zaczyna się już we wczesnych etapach procesu 
projektowego maszyn i urządzeń. W toku tego procesu powstają modele przestrzenne, które sta
nowią podstawę do tworzenia animacji i symulacji ułatwiających zrozumienie budowy i działania 
środków technicznych. Ważną kwestiąjest stopień szczegółowości i dokładnośc i modeli. Nie mu
szą to być modele konstrukcyjne, to jest takie, które można przekształcić w rysunki warsztatowe. 
Dokładność odwzorowania cech konstrukcyjnych powinna być wystarczająca do identyfikacji tych 
szczegółów na obiektach rzeczywistych, które są ważne ze względu na właściwe użytkowanie. 

Cechą charakterystyczną zasobów wiedzy udostępnianych przez Internet jest ich ciągłe narasta
nie poprzez współpracę wielu środowisk rozwijających wspólnie pewną dziedzinę. Ten model współ
pracy ma również swoje ograniczenia, wynikające w głównej mierze z utylitarnego i komercyjnego 
rozumienia zasobów wiedzy. Zaliczenie zasobów wiedzy do kategorii własności intelektualnej spra
wia, że powstaje konflikt pomiędzy dążnością do upowszechniania wiedzy a skłonnością do zacho
wania praw wyłączności do dysponowania nimi. Częściowym rozwiązaniem jest nadanie odpowied
nich uprawnień dostępu do określonych zasobów wiedzy udostępnianych za pomocą repozytoriów 
na platformie internetowej. Konieczne stanie się też bardziej dokładne wydzielenie zasobów uzna
nych za kluczowe dla poszczególnych użytkowników ze względu na ich żywotne interesy. Tu z po
mocą przychodzą znane od dawna rozwiązania ochrony własności intelektualnej . Korzyści wynika
jące z postawy otwartej wszystkich użytkowników maszyn i urządzeń górniczych, skłaniają do in
nego spojrzenia na dzielenie się zasobami wiedzy. 
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Organization of Design and Exploitation Knowledge Resources 
in the Lifecycle of Mining Machines and Equipment 

Transition frorn designing of single rnachines to planning the life cycle of complex technical sys
tems is accompanying by a transition from the computer aided simple designs to the management 
of knowledge in all stages of the life cycle. That requires organization of knowledge resources. Re
presentation of knowledge by decision tables was discussed in the paper. Exemplary use of the de
cision tables of extended and limited notations and organization of knowledge in the range of veri
fication of designs of mining transportalion systems was given. In the operational stage of the life
cycle there is a need to deliver the operational knowledge directly to the workplace. Examples of 
making access to the eontroi lists, downloaded from portable knowledge repositories available on 
PDA computers, were presented. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne 

Business Intelligence w przemyśle wydobywczym 
węgla kamiennego 

Artur W roński 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice 

STRESZCZENIE: W dzisiejszych czasach systemy klasy Business Intelligence mogą stać się roz
wiązaniem problemów związanych z błyskawiczną reakcją na zmianę czynników środowiska ota
czającego przedsiębiorstwo. W referacie omówiono jak przebiegał proces wdrożenia przez Central
ny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. systemu klasy Business Intelligence w spółkach węglo
wych. Przedstawiono technologię Business Intelligence ze szczególnym uwzględnieniem ostatnie
go elementu- warstwy prezentacji. Określono korzyści, jakie odniosły spółki węglowe dzięki wdro
żeniu systemu Business Intelligence. Wskazano także kierunki dalszego rozwoju platformy Busi
ness Intelligence poprzez implementację kokpitów menedżerskich . 

SŁOWA KLUCZOWE: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Business Intelligence, hur
townia danych, procesy ETL, kokpity menedżerskie 

l. PROFIL FIRMY 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. jest od paru lat dostawcą nowej jakości danych
systemów klasy Business Intelligence w sektorze górnictwa węgla kamiennego [1]. 

Rozwiązania dostarczane przez COIG S.A. oparte są o najnowsze osiągnięcia technologiczne 
w dziedzinie składowania, przetwarzania i prezentacji danych. Stosowane techniki i narzędzia po
zwalają dostarczać zintegrowane raporty oraz szczegółowe analizy bazujące na dużych wolume
nach danych w bardzo krótkim czasie, sięgającym kilkunastu sekund. Umożliwia to dostarczanie 
na czas, dedykowane informacje do odpowiednich osób, co z kolei ma kluczowy wpływ na szyb
kość i jakość podejmowanych decyzji. 

2. KLIENCI 

Struktura organizacyjno-techniczna spółek węgla kamiennego w Polsce jest rozproszona i prezen
tuje się w następujący sposób: 
- Kompania Węglowa S.A.: 

- około 65 tys. pracowników, 
- 4 Centra Wydobywcze podzielone na 16 kopalń oraz 5 zakładów. 

Katowicki Holding Węglowy S.A.: 
- około 20 tys. pracowników, 
- 5 kopalń. 
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- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: 
około 19 tys . pracowników, 

- 6 kopalń i l zakład. 

3. ŚRODOWISKO 

Kopalnie w chwili obecnej wykorzystują podstawowe systemy transakcyjne w większości autor
stwa COIG S.A. W nielicznych przypadkach systemy te klasy ERP uzupełniane są o aplikacje od 
innych dostawców. W spółkach węglowych trwa proces centralizacji serwerów, jednak do dnia 
dzisiejszego niektóre dane gromadzone są na serwerach, posadowionych w różnych lokalizacjach 
geograficznych (w większości dotyczy to Kompanii Węglowej S.A.). Użytkownicy przed wdro
żeniem systemu klasy Business Intelligence, używali raportów dostępnych z poziomu systemów 
transakcyjnych, co nie dawało pełnych możliwości elastycznego konfigurowania raportów "na ży
czenie". Kolejnym aspektem rozproszonych baz danych było ograniczenie możliwości generowa
nia zestawień wielozakładowych, zapewniających ciągły wzrost zapotrzebowania na informacje 
w różnych przekrojach. 

W pierwszym etapie wykorzystywania narzędzi BI, kiedy aplikacje biznesowe działały w mode
lu rozproszonym, hurtownia danych pełniła nie tylko funkcję wspomagające zarządzanie ale rów
nież stanowiła kompleksowe kompendium informacji dla wszystkich zdarzeń gospodarczych zapi
sanych w systemach informatycznych w skali całej spółki. W miarę rozwoju centralizacji poszcze
gólnych obszarów biznesowych aplikacji (centralne systemy ERP) hurtowania danych zmieniła 
swoje zastosowania, pełniąc co raz bardziej rolę zaawansowanych rozwiązań systemow Business 
Intelligence. 

4. ROZWIĄZANIA 

Nowoczesne rozwiązania informatyczne przyszły w sukurs potrzebom posiadania globalnej infor
macji. Wzrost wydajności i skalowalności baz danych oraz coraz powszechniejsze stosowanie hur
towni danych, a także rozwój systemów klasy Business Intelligence umożliwiał zaspokojenie tych 
potrzeb. 

Właściwie przygotowane i przedstawione informacje, są często istotnym, jeśli nie kluczowym 
elementem, wpisanym w strategię działania i rozwoju każdej dużej firmy, czy instytucji. Mając 
na uwadze wielkość i skalę działalności przedsiębiorstw obsługiwanych przez Centralny Ośrodek 
Informatyki Górnictwa S.A. powyższe założenie oraz cel wytyczony systemom klasy Business 
Intelligence należy uznać jak najbardziej za zasadne. 

Aby informacje były "właściwe" muszą być spójne, wiarygodne, odpowiednio sformatowane 
oraz, co najważniejsze, muszą być na czas. Brak któregoś z powyższych warunków powoduje, że 
cały proces pozyskiwania i przetwarzania danych staje się bezużyteczny , a informacja którą otrzy
mujemy w ten sposób nie niesie za sobą żadnej wartości. Co więcej, decyzje biznesowe podejmo
wane na podstawie niespójnych informacji mogą doprowadzić do zachwiania stabilności, a nawet 
upadku firmy. Ilość przetwarzanych danych powoduje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszyst
kich aspektów związanych z posiadanymi informacjami. 

Osoby uważające system Business Intelligence BI za lekarstwo na wszystkie problemy związa
ne z zarządzaniem przedsiębiorstwem, są w błędzie. System Business Intelligence należy trakto
wać jako wsparcie procesu pod~jmowania decyzji poprzez posiadanie dogłębnej wielowymiarowej 
informacji na podstawie danych wprowadzonych w systemach dziedzinowych. 

Na potwierdzenie powyższej tezy można przytoczyć interpretację pojęcia Systemu "Business In
telligence". Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przed-
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stawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być 
wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa." [2]. Reasumując Systemy Busi
ness Intelligence, można uznać za systemy, pozwalające czerpać wiedzę i mądrość o prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

W procesie projektowania i wdrażania Systemu Business Intelligence trudno jest określić etap 
zakończenia prac wdrożeniowych. Wiąże się to z tym, że systemy te cały czas ewoluuj ą, zarówno 
pod względem technologicznym jak i pod względem wymagań (założeń). Nie można przewidzieć 
jakie dane lub jakie raporty będą potrzebne za pół roku czy za rok. Dlat...:go musimy tak zaprojekto
wać system Business Intelligence, aby można było w nim w prosty sposób dokonywać zmian, bo 
zmiany takie na pewno niejednokrotnie się pojawią, nawet po wyznaczonej dacie końcowej wdro
żenia . 

5. TECHNOLOGIA 

Architektura systemów Business Intelligence jest trój warstwowa, gdzie każda warstwa może po
siadać swój model przetwarzania danych, ponadto każda warstwa może być oparta na jednej lub 
kilku technologiach. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy te są bardzo elastyczne zarówno pod 
względem technologicznymjak i cenowym. 

Naj niższą, ale zarazem najbardziej skomplikowaną warstwą są procesy ETL (Extract, Trans
form, Load), służące do replikacji danych pomiędzy systemami dziedzinowymi (źródłowymi), 
a warstwą drugą, którąjest hurtownia danych. Procesy ETL odpowiadają m.in. za spójność, aktu
alizację oraz wiarygodność danych. 

Kolejna warstwa- hurtownia danych powinna być wydajna, gdyż m.in. od tego elementu zale
ży terminowość dostarczanych danych. Biorąc pod uwagę wybór dostawcy oprogramowania na
leży uwzględnić 2 czynniki: szybkość przetwarzania zapytań oraz współczynnik kompresji. Czas 
oczekiwania jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, ponieważ im krócej końcowy 
użytkownik będzie oczekiwał na raport, tym więcej czasu pozostanie mu najego pozostałe obowiąz
ki, a co za tym idzie poziom jego satysfakcji z systemu Business Intelligence będzie wyższy i czę
ściej będzie po niego sięgał. Natomiast wyższy współczynnik kompresji danych oznacza mniejsze 
zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, co w efekcie skutkuje niższy1pi kosztami związanymi 
z pamięciami masowymi. 

Ostatnia, trzecia warstwa to warstwa prezentacji (najczęściej są to systemy raportowania) , która 
odpowiada za odpowiednie sformatowanie otrzymanych informacji. To właśnie z warstwy prezen
tacji bezpośrednio korzystają użytkownicy końcowi, więc powinna ona być przede wszystkim intu
icyjna oraz posiadać przyjazny interfejs, ponieważ w bardzo dużej mierze ostatnia warstwa ma 
wpływ na odbiór całego systemu klasy Business Intelligence przez klientów. 

6.PROJEKT 

Właściwy projekt rozpoczął się od powołania zespołu w skład którego weszli przedstawicieli obu 
stron zaangażowanych we wdrożenie systemu Business Intell igence. Do zadań zespołu należało 
m.m.: 
- zebrania oczekiwań i wymagań pokładanych w systemie Business Intelligence; 
- wybór technologii dla wszystkich trzech warstw systemu Business Intelligence; 
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych po obu stronach za poszczególne obszary biznesowe; 
- weryfikacja poprawności danych zwracanych przez system Business Intelligence; 
- opracowanie zbioru raportów na potrzeby poszczególnych działów. 
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Kolejnym krokiem było przygotowanie procesów ETL (Extract Transform Load), które są od
powiedzialne za zasilanie hurtowni danych. Następnie zbudowano odpowiednią strukturę hurtowni 
i zoptymalizowano tablice na potrzeby zapytań generowanych przez system raportujący . Opra
cowano warstwy metadanych zawierających definicje oraz schematy połączeń między tablicami . 
Dla poszczególnych obszarów stworzono odrębny zbiór rnetadanych. Następnie poddano testom 
oraz wnikliwej weryfikacji dane zwracane przez raporty oraz zebrano wszelkie uwagi . Po uwzględ
nieniu wszystkich sugestii projekt poddano dalszej weryfikacji . 

7. WDROŻENIA 

Prace wdrożeniowe Systemu klasy Business Intelligence rozpoczęto w IV kwartale roku 2004. 
Zaczęto od zbudowania modułu Systemu Zbytu Węgla w Kompanii Węglowej S.A. Zintegrowany 
system sprzedaży węgla miał być spójnym i wiarygodnym źródłem danych do tworzenia raportów 
i analiz dla Centrali, a także na potrzeby instytucji monitorujących przemysł wydobywczy takich 
jak Ministerstwo Gospodarki, czy GUS . Cel projektu został precyzyjnie określony, co umożliwiło 
zdefiniowanie ścieżki, według której projekt realizowano. Udane wdrożenie modułu Zbyt Węgla 
przyczyniło się do poszerzenia zakresów ternatycznych wspieranych przez system Business Intelli
gence o następujące obszary: 
- Logistyka i Przetargi, 
- Kadry i Płace (HR), 
- Urnowy, 

Kompleks Finansowo Księgowy. 
Udane wdrożenie Systemu Business Intelligence w największej spółce węglowej w Polsce, jaka 

jest kompania Weglowa S.A. nie pozostało bez echa. Korzyści wynikające z wdrożenia, jakie od
niosła Kompania Węglowa S.A. wpłynęły na zainteresowanie tymi rozwiazaniarni ze strony dwóch 
pozostałych spółek węgla kamiennego: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Jastrzęb
skiej Spółki Węglowej S.A. . 

Katowicki Holding Węglowy S.A. zdecydował się wykorzystać możliwości drzemiące w syste
mach klasy Business Intelligencel w II kwartale roku 2005. Korzystając z doświadczeń zebranych 
przy wcześniejszych wdrożeniach, COIG S.A. przedstawił zarządowi KHW S.A. następujące mo
duły: 

- Logistyka, 
- Zbyt Węgla, 
- Koszty, 
- Kadry i Płace. 

Kierownictwo KHW S.A. po prezentacji wymienionych obszarów tematycznych wyraził apro
batę dla projektu związanego z wdrożeniem systemu Business Intelligence. 

Obecnie prowadzone są prace związane z wdrożeniem systemu Business Intelligence w Jastrzęb
skiej Spółce Węglowej S.A. Inspiratorem wdrożenia systemu Business Intelligence w JSW S.A. 
był Zakład Logistyki Materiałowej, który jest odpowiedzialny za szeroko rozumianą gospodarkę 
materiałową całej spółki . Pracownicy ZLM mają potrzebę posiadania informacji z różnych syste
mów dziedzinowych zlokalizowanych na kopalniach JSW S.A. 

Wdrożenie systemu Business Intelligence w JSW S.A. rozpoczęto od dziedziny gospodarczej 
związanej z szeroko pojmowaną logistyką materiałową. W chwili obecnej, poza logistyką, system 
Business Intelligence wspiera obszar sprzedaży węgla i rejestracji umów. Trwają prace nad wdro
żeniem tego systemu w obszarach finansowo-księgowym, produkcji oraz kadrowo-placowym. 
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8. KOKPITY MENEDŻERSKIE 

Po udanym wdrożeniu platformy raportującej wspomagającej zarządzanie operacyjne poprzez 
szczegółową analizę wielowymiarową procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie 
branży górnictwa węgla kamiennego, rozpoczęto prace pilotażowego wdrożenia narzędzi wspoma
gających pracę kierownictwa najwyższego szczebla. Kokpity menedżerskie są narzędziem do wi
zualizacji najważniejszych danych firmy w postaci wskaźników graficznych, wykresów oraz tabel. 
Pozwalają na jednym ekranie umieścić dane o różnym stopniu agregacji oraz pochodzące z wielu 
źródeł . Prezentują kluczowe wskaźniki biznesowe z punktu widzenia strategii całej organizacji, 
dzięki czemu pozwalają użytkownikom skoncentrować się na działaniach, które mają największy 
wpływ na strategię firmy. 

Tonat III 
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Rys. l. Kokpit menedżerski prezentujący wydobycie, sprzedaż, dostawy oraz zatrudnienie 
Figure l. Dashboard showing quantity of output, sal es, supplies and employments 

Kierownictwo firmy wymaga przedstawienia pełnego obrazu przedsiębiorstwa na jednym rapor
cie, z którym mogliby się zaznajomić od razu po przyjściu do pracy. Sporządzenie takiego raportu 
nie jest jednak łatwe, ponieważ dane pochodzą z różnych obszarów systemów transakcyjnych fir
my. Nawet gdy dane zebrane są w centralnej Hurtowni Danych pozostaje jeszcze kwestia wizuali
zacji, czytelności i dostępności raportów. Instrumentem, który spełnia przedstawione wymagania 
są kokpity menedżerskie. 
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Kokpity są narzędziem pozwalającym na uchwycenie różnych aspektów funkcjonowania firmy, 
procesu, przedsięwzięcia itp., w sposób dający kompletną informacje na temat przedmiotu obserwa
cji. Narzędzie daje nam zarówno możliwość tworzenia syntetycznych kokpitów menedżerskich jak 
i paneli prezentujących bardzo szczegółowe informacje dotyczące wybranych obszarów tematycz
nych. 

Sprzedaz 200B 

Rozbl(: l ę na m lel'fą _ 
-,l • 6 

Rys. 2. Zbiorcze przedstawienie sprzedaży wybranego rodzaju węgla w całej spółce, 
oraz miesięczne rozbicie dla wybranej kopalni 
Figm·e 2. Aggregating presentation sal es of chasen kind o f coal in w hole company 
and monthly split for chasen coal mine 
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Za pomocą systemu Business Intelligence można przeprowadzić analizę "co jeżeli" (what ij), 
która jest kreatywnym sposobem testowania procesu poprzez dobór parametrów wpływających 
na dany proces. W ten sposób można ustalić wartości odpowiednich parametrów przy założeniu 
osiągnięcia wytyczonego celu. 
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Rys. 3. Analiza "co jeżeli" szacująca wartość zysku 
Figure 3. "What-if' analysis estimating value of profit 

PODSUMOW ANIE 

Wdrożenie systemu Business Intelligence w spółkach węglowych umożliwiło tworzenie zapytań 
"na żądanie". Wyniki zwracane przez system Business Intelligence polepszyły proces podejmowa
nie decyzji na szczeblu operacyjnym, poprzez zwiększenie wiedzy na dany temat. Kolejny krokiem 
zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa jest wykorzystanie kokpitów menedżerskich, 
które umożliwiają monitorowanie kluczowych wskaźników wydajnościowych. Dzięki temu można 
zapobiec eskalacji negatywnych zjawisk, a także szybko wykryć nowe trendy czy nadarzające się 
okazje biznesowe. Ponadto wykorzystując wbudowane analizy można pokusić się o przewidywa
nie przyszłości, co w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie spółkami węglowymi . 

System Business Intelligence umożliwia kierownictwu dopasować czynności operacyjne do 
strategii firmy, monitorowanie metryk biznesowych oraz ułatwia zarządzanie wydajnością przed
siębiorstwa. "System BI rzeczywiście pozwala na zaoszczędzenie wartościowego czasu informa
tyków, zaś bardziej skomplikowane zapytania czy raporty doraźnie mogą faktycznie zabrać trochę 
czasu kierownictwu firmy. Jednakże ten czas jest dobrze wykorzystany. Gdy kierownictwo samo 
używa systemu Business Intelligence wówczas może uzyskać znacznie więcej przydatnych infor
macji, niż zamówiło by konkretny raport w dziale IT [3] . 

Zastosowanie systemów Business Intelligence w spółkach węglowych, gwarantuje pewność 
jutra oraz zwiększa trafność podejmowanych decyzji. 
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Business Intelligence in Hard Coal Mining Industry 

Nowadays BI can be resolve of problem with rapidly reactions on environment change. The article 
presents implementations BI in hard coal mining industry. Determined profits which mining com
pany reached from BI. Pointed the targets on nearly future in BI. 
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Aukcje elektroniczne jako system obsługi zakupu oraz sprzedaży 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono rozwiązanie informatyczne autorstwa COIG S.A., wy
konane w najnowszych technologiach webowych, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychczaso
wych zastosowań Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM w jednostkach branży górnic
twa węgla kamiennego o sferę zarządzania przebiegiem postępowań przetargowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: Aukcja, licytacja, logistyka 

l . WPROW ADZENIE 

Prawidłowa realizacja procesu zaopatrzenia jest istotnym elementem pozwalającym na spełnienie 
jednego z podstawowych celów logistyki, jakim jest zapewnienie ciągłości produkcji. Branżę gór
niczą w większości obowiązują przepisy normujące proces zakupu w postaci Ustawy Prawo Zamó
wień Publicznych, w związku z powyższym można wyróżnić dodatkowy proces dotyczący przygo
towania zaopatrzenia. W procesie tym kluczowym elementem jest klasyfikacja oraz przeprowadze
nie postępowania przetargowego, którego efektem jest zawarcie umów, zabezpieczających przysz
łe dostawy w zakresie materiałów używanych w zakładach górniczych. Charakterystyka asortymen
tów materiałów wykorzystywanych w branży górniczej, dodatkowo narzuca konieczność dostarcza
nia przez potencjalnych dostawców odpowiednich dokumentów, potwierdzających jakość oferowa
nych asortymentów. Biorąc pod uwagę duży zakres zakupywanych materiałów, ograniczone moż
liwości kadrowe działów organizujących postępowania oraz rozproszenie dostawców, proces przy
gotowania zaopatrzenia staje się czasochłonny oraz kosztotwórczy dlajego wszystkich uczestników. 

Narzędziem informatycznym wspomagającym pracę organizatora postępowania przetargowego, 
jest wdrożona w jednostkach organizacyjnych branży górnictwa węgla kamiennego, w ramach Kom
pleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM- moduł Zaopatrzenie LMD, aplikacja Przetargi [l] . 
Jest to rozwiązanie, które wspomaga przygotowanie przetargów materiałowych i sporządzanic za
mówień publicznych, począwszy od planowania zamówienia, poprzez przygotowanie i obsługę prze
targów, do finalizowania umów na dostawy materiałów. W wyniku wdrożenia tej aplikacji udało 
się ułatwić, usystematyzować oraz przyśpieszyć pracę w zakresie przygotowania postępowania, je
go ogłoszenia, pozyskania ofert oraz wprowadzenia wyników postępowania w postaci cennika umo
wy. Niestety poprawa ta nie objęła pozostałych uczestników tego procesu, to jest kontrahentów, 
a także nie rozwiązywała dalszych problemów związanych z przeprowadzaniem licytacji, takich jak 
rezerwacja miejsca do przeprowadzenia, dojazdu uczestników oraz angażowanie pracownika orga
nizatora aukcji, jako rejestrującego przebieg licytacji. Aplikacją, która pozwoliła na wyeliminowa
nie powyższych problemów jest kolejna aplikacja modułu Zaopatrzenie LMD- Aukcje Elektroni
czne [2], [3] . Rozwiązanie to, dostępne jako portal internetowy, zastąpiło tradycyjną licytację auk
cją elektroniczną, dostępną z dowolnego miejsca na świecie. 
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2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA ROZWIĄZAŃ 

2.1. Budowa aplikacji Aukcje Elektroniczne 

Prezentowana aplikacja służy do przeprowadzania aukcji elektronicznych, a pierwszą czynnością, 
jaką należy wykonać zaczynając pracę z tą aplikacją, jest utworzenie i odpowiednie dla własnych 
potrzeb skonfigurowanie nowej aukcji. Okno konfiguracji nowej aukcji jest kluczowym, podstawo
wym narzędziem dla organizatora aukcji. W oknie tym dokonujemy konfiguracji aukcji, okno to 
pozwala także na edycję parametrów aukcji utworzonej wcześniej. Tworząc nową aukcję na wstę
pie określamy jej kod oraz opis, dalej należy określić czas jej rozpoczęcia i zakończenia, a w przy
padku wyboru opcji aukcji z ogłoszeniem, także daty ogłoszenia. Aplikacja pozwala także na auto
matyczne nadawanie daty ogłoszenia- w takim przypadku data ogłoszenia jest nadawana jako data 
wcześniejsza od daty rozpoczęcia o określony w ustawieniach aplikacji czas. Do podstawowej kon
figuracji należy określenie rodzaju aukcji (publiczna, niepubliczna), trybu (na cenę, na części, na 
warunki) oraz ewentualne ustawienie czasu dogrywki licytacji. Tak skonfigurowana aukcja może 
już zostać zapisana w aplikacji, jednak nie nadaje się jeszcze do przeprowadzenia licytacji. Dalsza 
konfiguracja polega na wybraniu asortymentów materiałowych, które będą przedmiotem aukcji 
i określeniu dla nich ilości, jednostek i cen, a wybór pozycji jest dokonywany z pośród symboli znaj
dujących się w bazie materiałowej. Kolejnym kluczowym elementem jest wybranie uczestników 
z bazy kontrahentów. Oprócz wyboru typowych uczestników aukcji, mamy możliwość dodania do 
aukcji obserwatorów, czyli uczestników mogących jedynie śledzić przebieg licytacji, a nie mogą
cych licytować. Tak skonfigurowana aukcja nadaje się już do opublikowania w portalu interneto
wym aukcji elektronicznych i do przeprowadzenia licytacji . 

Opisany wyżej mechanizm konfiguracji aukcji jest dostępny dla organizatora aukcji poprzez 
aplikację desktopową, przy czym aby brać udział w licytacji nie jest wymagane posiadanie aplika
cji desktopowej . Aplikacja aukcji, oprócz interfejsu w postaci aplikacji desktopowej , posiada inter
fejs webowy, pozwalający za pośrednictwem przeglądarki internetowej brać udział w aukcjach. Apli
kacja udostępnia możliwość udziału w licytacjach, obserwację przebiegu licytacji, zgłaszanie uczest
ników licytacji oraz raportowanie zakończonych aukcji . 

Podczas tworzenia aplikacji szczególny nacisk został położony na szeroko pojęte bezpieczeń
stwo. Aplikacja funkcjonuje w oparciu o nowoczesną platformę sprzętową, a pełny dostęp do in
formacji jest zapewniony po podwójnej autoryzacji. Połączenie z aplikacją internetową odbywa się 
za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu HTTPS. Wszelkie operacje wykonywa
ne przez użytkowników aplikacji są automatycznie i szczegółowo zapisywane w postaci logów. Do
datkowo, aplikacja oprócz standardowych mechanizmów autoryzacji użytkowników za pomocą ha
seł, udostępnia również możliwość autoryzacji przy pomocy podpisu elektronicznego. 

3. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ 
PROCES PRZEPROWADZANIA POSTĘPOW AŃ 

Aplikacja aukcji elektronicznych została przystosowana zarówno do wspierania procesu zakupu jak 
i sprzedaży. W przypadku, kiedy chcemy dokonać zakupu poprzez aukcje internetową, stworzona 
przez nas aukcja powinna zostać ustawiona w systemie jako aukcja "w dół" - licytacja będzie się 
obywała w dół i zwycięzcą zostanie uczestnik, który zaoferuje cenę naj niższą. Analogicznie wspie
rając sprzedaż ustawiamy kierunek aukcji jako "w górę"- licytowane będą ceny coraz wyższe, 
a wygra uczestnik, który zaoferuje cenę najwyższą. 

Przeprowadzana aukcja może być aukcją otwartą i pełnić funkcje swego rodzaju słupa ogłoszenio
wego. W takim trybie każdy użytkownik znający adres portalu aukcyjnego może uzyskać informacje 
o odbywających się aukcjach, może też za pośrednictwem portalu zgłosić swoje uczestnictwo 
w aukcji i w efekcie tego wziąć udział w licytacji . Istnieje także tryb aukcji zamkniętej, kiedy to or
ganizator aukcji określa uczestników aukcji i tylko oni mogą obserwować i brać udział w licytacji. 



Do typowej aukcji jest przydzielony jeden lub więcej materiałów i uczestnicy licytują cenę po
szczególnych materiałów. Prezentowana aplikacja Aukcji Elektronicznych umożliwia także inny, 
w wielu przypadkach wygodniejszy sposób licytacji, stwarzając możliwość pogrupowania materia
łów w tzw. części aukcji. W tym przypadku w poszczególnych częściach aukcji znajduje się jeden 
lub więcej materiałów, a licytowana jest cena dla całej części, a nie dla poszczególnych materia
łów. Po zakończeniu licytacji, osiągnięta w jej wyniku cena części jest odpowiednio, proporcjonal
nie przeliczana na ceny poszczególnych materiałów. 

W specyficznych przypadkach, chcąc dokonać zakupu lub sprzedaży materiałów, cena nie jest 
jedynym istotnym kryterium opłacalności transakcji. W takich sytuacjach aplikacja przewiduje au
kcje w trybie "na warunki". W przypadku takiej aukcji określamy dodatkowo inne niż cena istotne 
kryteria transakcji, jak, np. termin dostawy, termin, czy forma płatności itp. Dla każdego kryterium 
określamy jego wagę, a licytujący nie licytują ceny, lecz punkty, które są według odpowiednich al
gorytmów przeliczane na predefiniowane kryteria. W ten sposób wygrywa uczestnik, który zapew
ni najlepszy z punktu widzenia organizatora aukcji pakiet warunków transakcji. 

Aplikacja zapewnia dość oryginalny mechanizm przedłużenia czasu licytacji- mechanizm do
grywki. Mechanizm nie jest typowym mechanizmem dogrywek znanym z innych, podobnych roz
wiązań, jednak jak pokazuje praktyka jest bardzo użyteczny. Jako parametr aukcji określamy czas 
dogrywki, który musi być krótszy od czasu całej licytacji. W momencie, kiedy do czasu planowa
nego zakończenia licytacji pozostanie czas krótszy, niż czas dogrywki, każde postąpienie uczestni
ka aukcji przesunie czas zakończenia aukcji w taki sposób, że nowy czas zakończenia zostanie usta
lony jako czas postąpienia, plus czas dogrywki. Tak przykładowo, kiedy planowany czas zakończe
nia licytacji jest ustalony na godzinę 12:00:00 i czas dogrywki wynosi 2 minuty, to kiedy uczestnik 
aukcji zalicytuje o godzinie 11:58:30, to nowy czas zakończenia przypadnie na godzinę 12:00:30 
(dwie minuty po postąpieniu) . Mechanizm ten pozwala na elastyczne wydłużenie czasu licytacji, 
a jednocześnie nie dopuszcza do często spotykanej w serwisach aukcyjnych sytuacji, kiedy uczest
nicy czekają z postąpieniami na ostatnie sekundy aukcji i wygrywa uczestnik, który zalicytuje 
w momencie najbliższym czasowi zakończenia, kiedy może się zdarzyć, że niektórzy uczestnicy nie 
zdążą zalicytować. 

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, kiedy często przeprowadzamy złożone i jednocześnie bar
dzo podobne do siebie aukcje. Nie ma wtedy konieczności wielokrotnego przechodzenia przez skom
plikowany proces konfiguracji w przypadku złożonej aukcji. W takiej sytuacji jest możliwość sko
piowania aukcji i w skopiowanych aukcjach można dokonać jedynie koniecznych korekt, jak np. 
zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia, czy pojedynczych cen. 

Kolejną funkcjonalnością udostępnianą przez prezentowana aplikację Aukcje Elektroniczne jest 
możliwość podziału aukcji wieiopozycyjnej na aukcje mniejsze, co można dokonać na kilka sposo
bów. Najprostszym sposobem podziału aukcji na kilka materiałów lub części jest jej podział na kil
ka aukcji tak, że każda powstała z podziału aukcja będzie aukcją na jeden materiał lub część. W ra
zie potrzeby jest także możliwość podzielenia aukcji wieiopozycyjnej na mniejsze wielopozycyjne. 
Podczas podziału wieiopozycyjnego możemy dowolnie rozdzielać elementy z aukcji źródłowej, na 
aukcje tworzone. Konfigurując podział mamy do dyspozycj i kilka schematów czasowych, w jakich 
tworzone aukcje będą się odbywać. Licytacje mogą następować wszystkie jednocześnie, mogą mieć 
jedynie wspólny czas rozpoczęcia, lub wspólny czas zakończenia, mogą następować jedna po dru
giej, jedna po drugiej z przerwą itp. Dodatkowo istnieje specjalny tryb dynamicznego podziału au
kcji, tzw. podział na jednodniowe paczki. W tym trybie dzielimy aukcję wieiopozycyjną na szereg 
aukcji jednopozycyjnych z założeniem, że poszczególne aukcje będą się odbywać w paczkach (gru
pach) , gdzie jedna paczka aukcji przypada na jeden dzień roboczy. Aukcje zostaną dynamicznie 
rozdzielone na paczki w następujących po sobie dniach, a do najważniejszych parametrów paczki 
definiowanej podczas podziału należą: ilość aukcj i w paczce, godziny rozpoczęcia paczek, ewentu
alna przerwa pomiędzy poszczególnymi aukcjami i ewentualna dogrywka. 
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Aplikacja Aukcje Elektroniczne umożliwia przeprowadzanie aukcji w trybie niepublicznym, a ta
kże w trybie publicznym, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w zgodzie z zapisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

4. STAN WDROŻEŃ ROZWIĄZAŃ 

Aktualnie rozwiązania aplikacji Aukcje Elektroniczne wdrożone zostały w zakładach i zarządach 
spółek węglowych . Zakres wdrożenia rozwiązań jest stale rozszerzany, a aktualny stan wdrożeń po
daje poniższa tabela nr l. 

Tabela l. Aktualny stan wdrożeń Aplikacji Aukcje Elektroniczne 
Table l. The actual state o f electronic auction system introduction 

Instancje aplikacji Kompania Katowicki Holding Kopalnia Kazimierz-
Węglowa S.A. Węglowy S.A. -Juliusz Sp. z o.o. 

Aukcje elektroniczne zakupu X X X 

Aukcje elektroniczne sprzedaży X X 

Aukcje na usługi remontowe X 

5. ŹRÓDŁA EFEKTÓW 

Wdrożenie rozwiązań aplikacji Aukcje Elektroniczne wspomagających proces zaopatrzenia mate
riałowego w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego, według oświadczeń ich użytkowni
ków, umożliwiło uzyskanie szeregu efektów ekonomicznych i organizacyjnych. Ważniejsze źródła 
tych efektów to: 
- obniżka kosztu zakupu materiałów; 

- uzyskanie większego zysku ze sprzedawanych asortymentów materiałowych; 
- zmniejszenie pracochłonności prac analityczno-biurowych związanych z aukcjami; 
- zwiększenie transparentności procesu aukcji; 
- ułatwienia dla dostawców materiałów; 

umożliwienie dostawcom poprzez Internet na bieżący elektroniczny kontakt z zamawiającym 
i uzyskiwanie bieżących informacji o przebiegu postępowania aukcyjnego. 

PODSUMOWANIE 

Aplikacja Aukcje Elektroniczne jest narzędziem, za pomocą, którego możemy w znaczący sposób 
ułatwić proces zakupu bądź sprzedaży materiałów. Użycie aplikacji Aukcje Elektroniczne pozwala 
na uniknięcie wielu formalności, zaoszczędzenie czasu i kosztów przygotowania procesu zakupu 
lub sprzedaży . Portal internetowy Aukcje Elektroniczne pozwala uczestnikom aukcji na dostęp do 
wszystkich istotnych, zawsze aktualnych informacji, a do tego celu wystarczy komputer z dostę
pem do Internetu. 

Aplikacjajest także bardzo elastyczna, posiada spore możliwości konfiguracji, dostosowania do 
indywidualnych potrzeb, pozostając przy tym wszystkim łatwą i przejrzystą w obsłudze. 

Jako przykład elastyczności aplikacji może posłużyć wykorzystanie portalu Aukcje Elektroni
czne w KHW S.A., gdzie aplikacja jest wykorzystywana do zakupu usług remontowych w ramach 
umów ramowych. 
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STRESZCZENIE Procesowe podejście do organizacji przedsiębiorstw jest obecnie postrzegane ja
ko jeden z głównych trendów w zakresie metod skutecznego zarządzania. 

Każdy z nas stara się dokonywać zmian lub, co najmniej, mówić o usprawnianiu procesów, prze
projektowaniu procesów czy też o reengineeringu procesów. Tak jak w przypadku wcześniej po
dejmowanych wysiłków mających na celu podniesienie efektywności, takich jak, np. zarządzanie 
jakością - TQM, wprowadzanie zespołów samokierujących czy systemu sterowania zapasami- )ust 
in time, wiele organizacji jest w stanie pochwalić się oszczędnością kosztów, poprawą jakości, czy 
skróceniem czasu realizacji zleceń. 

Artykuł niniejszy opisuje generalne założenia pracy zrealizowanej dla L W ,,Bogdanka" S.A. przez 
konsorcjum w składzie Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych Instytutu Gospodarki Surow
cami Mineralnymi i Energią P AN i EuroSoft Invent, którego głównym celem było wykonanie ana
lizy procesów biznesowych służących zdiagnozowaniu możliwych kierunków optymalizacji struk
tury organizacyjnej kopalni oraz wdrożeniu niezbędnych zmian w zakresie infrastruktury. 

SŁOWA KLUCZOWE: Procesy biznesowe, zarządzanie organizacją, zakład górniczy, system infor
matyczny 

WSTĘP 

Tak jak produktywność była najmodniejszym terminem zarządzania w latach siedemdziesiątych, 
a jakość w osiemdziesiątych, tak procesy są jak dotąd tematem przewodnim ostatnich lat. W ciągu 
ostatnich 5 lat organizacje z różnych branż- zarówno te największe, jak i naj mniejsze, uświadomi
ły sobie, że powinny dokonać podniesienia efektywności procesów, takich jak przygotowanie no
wych produktów, realizacja zamówień, planowanie, dystrybuowanie, fakturowanie czy choćby ob
sługa klientów. 

Proces w organizacji jest ciągiem czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał 
produkt lub usługa. Niektóre procesy U ak np. przygotowanie oprogramowania) mogą zawierać się 
w ramach jednej funkcji (działu) . Większość procesów (takich jak np. realizacja zamówienia) to 
procesy międzywydziałowe (międzyfunkcjonalne), które przebiegają między komórkami organiza
cyjnymi, pokonując "białą plamę" w strukturze organizacji. 
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Efekt procesów- produkt/usługa oferowany jest na rynku zew.nętrznemu klientowi. Są to tzw. 
procesy podstawowe. Produkty innych procesów są często niewidoczne dla zewnętrznych klientów, 
ale zwykle mają duży wpływ na efektywność zarządzania organizacją. Są to tzw. procesy wspiera
jące, których efekty przekazywane są z kolei klientowi wewnętrznemu. Trzecią kategorią są procesy 
zarządzania, do których zaliczają się działania zapewniające sprawne funkcjonowanie organizacji [5]. 

Główną cechą podejścia procesowego do zarządzania organizacjąjest odejście od orientacji na
stawionej na strukturę funkcjonalną, a skupienie się na procesach, szczególnie tych związanych 
z klientami oraz dostawcami zewnętrznymi. 

Drugim aspektem podejścia procesowego jest nacisk na znaczenie kultury organizacyjnej w sku
tecznym funkcjonowaniu firmy, w szczególności na oddolne inicjatywy i pracę zespołową. Głów

ny cel takiego podejścia to usprawnienie funkcjonowania organizacji tak, aby w pełni spełniała 
zmieniające się oczekiwania klientów. 

Celem orientacji na procesy jest także zwiększenie skuteczności działań, jakości ich rezultatów 
oraz zmniejszenie kosztów i czasu ich realizacji. Warunkiem koniecznym wprowadzenia orientacji 
na procesy jest natomiast rozpatrywanie firmy jako całości i doskonalenie powiązanych działań 
z różnych działów funkcjonalnych [5]. 

Procesowe podejście do organizacji przedsiębiorstw jest obecnie postrzegane jako jeden z głów
nych trendów w zakresie metod skutecznego zarządzania. Procesy przepływają przez organizację 
bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie. W takiej sytuacji mamy dwie moż
liwości: możemy zignorować procesy, mając nadzieje, że będą działać tak jak sobie tego życzymy 
lub możemy starać się je zrozumieć i zarządzać nimi. Temu drugiemu rozwiązaniu służyć ma ana
liza horyzontalna organizacji traktowanej jako system, która unaoczni nam najważniejsze procesy 
tworzące w gruncie rzeczy organizację. Ten sposób rozumienia misji projektu ilustruje rysunek l. 

Zarząd 

t ......................... , 

Rys. l. Istota podejścia procesowego do zarządzania organizacją [5) 
Figure l. The essence o f process approach in organization management [5) 
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l. ZAKRES REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Głównym celem opisywanego projektu w LW ,,Bogdanka" S.A. było podniesienie sprawności dzia
łania kopalni, w szczególności poprzez wyeliminowanie naturalnych barier organizacyjnych. 

W wyniku wstępnego rozpoznania proponowanym przez konsorcjum IGSMiE P AN i Eurosoft 
Invent rozwiązaniem zmierzającym do osiągnięcia postawionego celu było zaproponowanie wła
dzom spółki budowy mapy procesów biznesowych i związanego z tym bezpośrednio tzw. proceso
wego podejścia do zarządzania organizacją. W efekcie realizowanych ,:>rac podjęto próbę opisania 
podstawowych założeń pełnej integracji istniejących tradycyjnych obszarów funkcjonalnych, osią
gając pośrednio : 

- opis procesów wraz z ich analizą pod kątem sprawności i skuteczności realizacji postawionych 
przed nimi celów; 

- wypracowanie rozwiązań dla "nowych" procesów i działań związanych z ich realizacją, podno
szących efektywność procesów, doprowadzających do likwidacji dysfunkcji , barier organizacyj
nych, doskonalących relacje- punkty styku pomiędzy działami; 

- zmianę świadomości kluczowych właścicieli procesów co do potrzeby dalszych działań optyma
lizujących strukturę zarządzania procesami umożliwiających wdrożenie w organizacji zasad 
ciągłego doskonalenia. 
Zespół Projektowy pracy pt. ,,Mapa Procesów Biznesowych w Lubelski Węgiel ,,Bogdanka" S.A." 

tworzyli przedstawiciele kopalni - tzw. "kluczowi użytkownicy obszarów", dobrani na podstawie 
kompetencji, zwykle właściciele procesów realizowanych w wyselekcjonowanych w drodze dys
kusji w najistotniejszych z punktu widzenia realizowanej analizy obszarach funkcjonalnych przed
siębiorstwa. 

Kluczowi użytkownicy obszarów byli merytorycznie odpowiedzialni przed kierownictwem pro-
jektu za: 

dostarczenie dokumentów związanych z analizowanymi procesami; 
udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat procesów obszaru funkcjonal
nego; 

- określenie i uzgodnienie procesów, które mają być stosowane w przedsiębiorstwie; 
- wykonywanie diagramów uzgodnionych procesów; 
- zmianę lub opracowanie procedur; 
- udostępnienie zasobów danego obszaru funkcjonalnego do celów realizacji prajektu; 
- pełnienie funkcji właściciela procesów w zakresie danego obszaru funkcjonalnego; 
- wyrażanie zgody na wprowadzanie zmian do procedur stosowanych w przedsiębiorstwie i ich 

zatwierdzanie; 
- rozwiązywanie problemów dotyczących funkcji mieszczących się w danym obszarze funkcjonalnym; 
- aktywne uczestnictwo w procesie analizy poprzez opiniowanie wniosków i wytycznych odnoś-

nie procesów w ich obszarze funkcjonalnym. 
Prace i spotkania zespołu projektowego odbywały się w trybie ustalonym w harmonogramie pro

jektu. Były to przeważnie spotkania indywidualne kluczowych użytkowników ze specjalistami 
z konsorcjum i specjalistami ds. ARIS, natomiast w przypadku problemów z identyfikacją poprzed
ników lub "odbiorców" procesów organizowano spotkania grupowe. 

Ważną rolę w realizacji projektu odegrali tzw. "Specjaliści ds. procesów"- grupa pracowników 
LW "Bogdanka" S.A., która została przeszkolona w zakresie projektowania i doskonalenia proce
sów biznesowych przy wykorzystaniu zakupionego do tych celów oprogramowania. 

Głównym zadaniem grupy specjalistów w zakresie procesów było wsparcie użytkowników klu
czowych w prawidłowym wykorzystaniu metodyki opisu procesów, a w szczególności : 

- prawidłowym zastosowaniu stosowanej symboliki opisu procesów, 
- właściwym odzwierciedleniu przebiegu procesu z logicznego punktu widzenia, 
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- obsługi systemu do projektowania i doskonalenia procesów, 
- docelowego utrzymania aktualności opisu procesów, 
- docelowego zarządzania publikacją opisu procesów. 

Na etapie budowy założeń projektowych określono również rolę i zaangażowanie pracownika 
działu IT kopalni, który zgodnie z założeniami miał być odpowiedzialny za wsparcie użytkowników 
kluczowych oraz pozostałych członków zespołu projektowego w zakresie wykorzystania infrastruk
tury IT w LW "Bogdanka" S.A. na potrzeby projektu. W szczególności zakładano, iż Specjalista IT 
będzie odpowiedzialny za: 
- zarządzanie strukturą katalogów projektowych oraz dostępem do nich; 
- udostępnianie i zarządzanie uprawnieniami w systemie do projektowania i doskonalenia proce-

sów; 
- współudział w pracach związanych z instalacją systemu do projektowania i doskonalenia pro

cesów; 
- wspierania użytkowników w zakresie potencjalnych problemów technicznych. 

Zgodnie z ustaleniami Komitetu sterującego zakresem funkcjonalnym projektu postanowiono 
objąć całą działalność L W "Bogdanka" S.A. za wyjątkiem procesów związanych z Zakładem Ce
ramiki Budowlanej . 

Modelując procesy biznesowe zespół projektowy musiał odpowiedzieć sobie na następujące py
tania: 
- KTO jest odpowiedzialny za realizację danego zadania Uednostki organizacyjne)? 

CO powinno zostać wykonane (funkcje)? 
- KIEDY powinno zostać wykonane (miejsce w czasie, sekwencja w procesie)? 
- JAKIE dane, informacje, usługi, produkty są potrzebne do wykonania funkcji i JAKIE dane, in-

formacje, usługi, produkty uzyskuje się w wyniku wykonania danej funkcji? 
W celu maksymalizacji efektów realizowanego w kopalni Bogdanka p10jektu do opracowania 

wizualizacji procesów postanawiano wykorzystać narzędzia z rodziny ARIS. W tym celu Komitet 
Sterujący zdecydował o zakupie na potrzeby realizowanego projektu narzędzi : ARIS Toolset i ARIS 
Easy Design, służących do profesjonalnego modelowania procesów biznesowych. Decyzja o zaku
pie licencji zaowocowała tym, iż całość dalszych prac projektowych- łącznie ze szkoleniem zespo
łu projektowego - poświęcono na przyswojenie i dostosowanie metodyki projektowania procesów 
do specyfiki przemysłu wydobywczego oraz potrzeb bieżącego projektu. 

2. MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH 

Zgodnie z przyjętymi wstępnymi założeniami opracowanymi w ramach projektu, stworzono model 
opisu zależności organizacyjnych w formie algorytmów graficznych. Zarówno dla części prezenta
cji strategicznej firmy, jak i mapy procesów, dokonano wyboru grupy modeli, kierując się potrzebą 
zapewnienia ujęcia możliwie wszystkich aspektów modelu organizacyjnego LW "Bogdanka" S.A. 

Z tego punktu widzenia najistotniejszym zagadnieniem było zaspokojenie kluczowych celów ca
łośc i projektu, tj. : 
- opracowania modelu organizacyjnego, który będzie zaspokajał potrzeby formalne i informacyj-

ne dla wdrożenia systemu zarządzania procesami; .. 
- wykorzystanie docelowo w przyszłości koncepcji rachunku kosztów działań . 

W architekturze procesów biznesowych można wyróżnić cztery podstawowe poziomy zarządza-
nia procesami: 

POZIOM l: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE PROCESÓW - na poziomie tym nastę
puje modelowanie procesów gospodarczych oraz ich reengineering za pomocą narzędzi, takich 
jak: benchmarking, symulacja, narzędzia kontroli jakości. Na tym poziomie wykorzystuje się 
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również dostępne modele referencyjne; L W "Bogdanka" S.A. dzięki niniejszej analizie rozpo
częła ten poziom, ilustruje to rysunek 2. 
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wspie rający 
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Rys. 2. Poziom l -relacje wewnętrzne przedsiębiorstwa- mapa procesów głównych [5] 
Figure 2. Le vel l -interna! realtions o f the enterprise- main processes map [5] 

POZIOM 2: ZARZĄDZANIE PROCESAMI - na tym poziomie ma miejsce planowanie i ste
rowanie aktualnymi procesami z punktu widzenia właściciela procesu. Właściciel procesu ma 
możliwość korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie czasem przebiegów i kosztami 
procesów, a za pomocą systemu monitoringu jest informowany o stanie realizacji procesu. Po
ziom 2 ilustruje rysunek 3. 

"""-- --~._-, ""'- --~~---..., --- -----t«!~-.. -.. ---- ~;P - -~- -.......... 
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Rys. 3. Poziom 2- mapy podprocesów [5] 
Figure 3. Level 2- maps of subprocesses [5] 

POZIOM 3: STEROWANIE PRZEPŁ YWEM PRACY (Workflow) -Na poziomie trzecim na
stępuje transport elektronicznych dokumentów - obiektów danego procesu, np. zlecenia klienta 
z jednego stanowiska pracy na inne. Transport realizowany jest przez specjalne systemy sterują
ce przepływem pracy (systemy workflow). 
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- POZIOM 4: PRZETWARZANIE- Na poziomie czwartym przetwarzanie oznacza konkretne 
przetwarzanie danych i funkcji przezjednostki organizacyjne, a więc realizację funkcji procesów 
gospodarczych. Na tym poziomie wykorzystuje się systemy użytkowe, poczynając od edytorów 
tekstu, poprzez zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie, aż po aplikacje internetowe 
i intranetowe, takie jak np. język programowania Java [5]. 
Prezentowane powyżej cztery poziomy architektury są ze sobą ściśle powiązane: zarządzanie 

procesami na poziomie drugim dostarcza informacji o faktycznych przebiegach procesów, nato
miast na poziomie pierwszym dokonuje się stałych usprawnień procesów. 

Projektowanie i dokumentowanie procesów biznesowych oraz struktur organizacyjnych za po
mocą przeznaczonych do tego programów przynosi istotne korzyści organizacji w zakresie: 
- reorganizacji i doskonalenia procesów biznesowych; 

wsparcia projektów wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania; 
- wsparcia projektów rozwoju i wdrożenia rozwiązań informatycznych, oraz wielu innych przed

sięwzięć związanych z optymalizacją i doskonaleniem systemów organizacji i zarządzania . 

Osiągnięcie opisanych powyżej korzyści jest możliwe jedynie w przypadku, gdy mamy popraw
nie opisane procesy za pomocą czynności na poziomie operacyjnym, ponadto zdefiniowane ich gra
nice, wyznaczonych właścicieli tychże procesów i osoby czuwające nad aktualnością i ciągłą opty
malizacją map. 

Istotnym czynnikiem przy realizacji prac - z punktu widzenia funkcjonalności realizowanego 
wdrożenia- był fakt uwzględnienia przy określeniu sposobu opisu procesów konieczności przygo
towania modeli graficznych zarówno strategicznych, jak i procesowych w sposób zrozumiały i przy
stępny dla ostatecznych użytkowników, tj. pracowników LW "Bogdanka" S.A. Ostatecznie zakres 
projektu miał również stanowić wsparcie dla działań wdrożeniowych i późniejszego stosowania za
projektowanego modelu organizacyjnego w oparciu o własne rozwiązania informatyczno-organiza
cyjne. 

3. STANDARD I METODYKADOKUMENTOWANIA PROCESÓW 

Mapa procesów biznesowych dla LW "Bogdanka" S.A. tworzona była wg metodyki zakładającej 
opis procesów na trzech podstawowych poziomach. Metodyka ta zakłada tworzenie architektury 
procesów z wykorzystaniem hierarchii postępującej "z dołu do góry"- czyli metodą od szczegółu 
do ogółu, polegającą na identyfikacj i procesów na poziomie działań (operacyjnych), a następnie
na ich podstawie- zdefiniowaniu ogólnych obszarów procesowych organizacji. Takie podejście do 
projektu miało na celu zminimalizowanie ryzyka pominięcia procesów niewpisujących się w ogól
ne obszary procesowe (niepotrzebnie wykonywanych lub "dublowanych"). 

W ramach przyjętego sposobu opisu całości modelu organizacyjnego firmy, tj. strategii, mapy 
procesów, struktur organizacyjnych zastosowano szereg definicji i pojęć, które charakteryzują po
szczególne elementy przyjętego rozwiązania. Schemat prezentujący omówioną ideę podejścia do 
opracowania wielopoziomowej (ogólnej i szczegółowej) mapy procesów przedsiębiorstwa przed
stawiono na rysunku 4. 

LW "Bogdanka" S.A. posiada strukturę organizacyjną typu funkcjonalnego. Struktura ta po
zwala na wyodrębnienie czterech głównych podsystemów Spółki: Handel i Transport, Produkcja 
i Inwestycje, Kadry, Finanse i Księgowość. W każdym z wymienionych podsystemów zgrupowani 
są fachowcy, specjalizujący się w wykonywaniu danego zakresu czynności, stale doskonalący się 
i podnoszący sprawność funkcjonowania Działów. Ściśle wyznaczona jest odpowiedzialność oraz 
zakres informacji posiadanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Główne decyzje w Spół
ce podejmuje naczelne kierownictwo, które łączy poszczególne funkcjonalne piony. 

Wybór struktury funkcjonalnej - charakterystyczny dla całego krajowego sektora wydobywcze
go- spowodowany jest pewnymi ograniczeniami zmian organizacyjnych, wynikającymi z przepi-
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sów prawa geologiczno-górniczego (konieczność istnienia służby strzelniczej, Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego oraz niektórych podległości organizacyjnych) . 

OD PROCESÓW 
Procesy główne 

[ 
l 

= 

2 
Podprocesy 

DO DZIAŁAŃ 
3 Działania 

Rys. 4. Poziomy architektury procesów [5] 
Figure 4. Le vel s o f processes architecture [5] 
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W projekcie "Analiza procesów biznesowych w LW ,,Bogdanka" S.A. brało udział 64 pracowników 
kopalni - Kierownik projektu, 60 użytkowników kluczowych oraz 3 specjalistów ds. procesów 
(w tym jeden dodatkowo pełnił funkcję wsparcia IT, a drugi rolę sekretarza projektu). 

Początkowo zakładano, że w projekcie weźmie udział 30 użytkowników kluczowych, którzy 
zidentyfikują łącznie około 170 procesów biznesowych na poziomie operacyjnym. W wyniku inten
sywnych prac oraz rosnącego zaangażowania członków zespołu projektowego poszerzono jego skład 
do 60 osób oraz zidentyfikowano łącznie 504 procesy. Już w trakcie trwania projektu- w wyniku 
identyfikacji problemów podczas rozmów ze specjalistami z strony konsorcjum - rozpoczęto opty
malizację niektórych obszarów działalności Spółki. 

Budowa mapy procesów biznesowych w LW ,,Bogdanka" S.A. zupełnie przypadkowo nałożyła 
się z przygotowywanym w Spółce w owym czasie debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych 
(GPW) w Warszawie. Oczywiście od początku wiadomo było, że każda organizacjajest inna, i przy 
optymalizacji procesów Bogdanki należy wziąć pod uwagę różne czynniki choćby te dotyczące kul
tury organizacyjnej typowej dla przedsiębiorstwa wydobywczego, czy też założenia strategiczne, 
niemniej nikt nie zakładał, że w ciągu zaledwie kilku tygodni wcześniej wyseparowane obszary po-
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tencjalnych usprawnień ustąpią miejsca zmianom dyktowanym przez potrzebę chwili. Nie znaczy 
to oczywiście, że dokonana analiza procesowa straciła cokolwiek ze swojej aktualności, wręcz prze
ciwnie zyskała nowy wymiar, stając się fundamentem zmian, w których założenia strategiczne do
tyczące rozwoju organizacji (prywatyzacja i szybki debiut giełdowy) wymuszająjuż dziś na wła
dzach spółki przewartościowanie dotychczasowych priorytetów optymalizacyjnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę a jednocześnie wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywisto
ści zaproponowano pomysły optymalizacji kluczowych obszarów spółki, w tym m.in. logistyki, 
gospodarki materiałowej, finansów, przygotowania produkcji czy marketingu. Proponowane zmia
ny były dwojakiego rodzaju. Pierwsze dotyczyły w większości powołania nowych- wcześniej nie
istniejących w spółce- komórek organizacyjnych, drugie zaś sprowadziły się do propozycji pogłę
biania świadomości procesowej w przedsiębiorstwie w wyniku kontynuacji prac związanych z osiąg
nięciem efektu aktywnego utrzymywania i wykorzystywania mapy procesów przez kierowników 
komórek organizacyjnych. 

Większość zaproponowanych zmian zostało przyjętych przez władze spółki i zgodnie z sugestia
mi specjalistów z konsorcjum opracowano i wdrożono w kopalni nowy regulamin organizacyjny. 

Powstałe dzięki opisowi stanu obecnego i analizie bazodanowej informacje powinny zostać 
w niedalekiej przyszłości wykorzystane przez LW "Bogdanka" S.A. do dalszego rozwoju organiza
cyjnego oraz wprowadzenia efektywnego systemu zarządzania procesami. 
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Map of Business Processes in LW "Bogdanka" S.A.- An Introduction 
to the Responsibility Identification for Carried Out Tasks 

Proces s approach to enterprise organization i s one o f the most important trends in effective manage
ment today. 

One tries to make changes or, at least, talk about process improvement, reprojecting or reengi
neering. Many firms and institutions attempt to introduce systems that aim at improving of effecti
veness, such as TQM (quality management), seJf-eontroi units or just in time inventory eontroi sys
tems; these systems help reduce cost, improve quality etc. 

The paper describes genera l assumptions tak en for the wark commissioned by L W "Bogdanka" 
Coal Company and dane by consortium: Minerał & Energy Economy Research Institute of the Po
lish Academy of Sciences - Eurosoft Invent. The main aim of the wark was business process ana
lysis that both help diagnose possible directions of mine organizational structure and essential chan
ges of infrastructure and computer systems. 
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STRESZCZENIE: W artykule podjęto próbę przekrojowego omówienia stanu informatyzacji pol
skiego sektora wydobywczego. Jako odrębną kwestię potraktowano omówienie niektórych wdro
żonych już rozwiązań informatycznych mających wytyczać nowe kierunki rozwoju branży. 

SŁOWA KLUCZOWE: System informatyczny, zarządzanie informacją, model złoża, harmonogra
mowanie eksploatacji, sterowanie jakością urobku 

l. WSTĘP 

Informatyka w polskim górnictwie ma szczególną rolę do spełnienia . Jest ona związana ze specyfi
ką górnictwa, które działa w oparciu o ograniczone zasoby złoża kopaliny, którego cechy i parame
try są często bardzo zmienne, a stworzenie teoretycznego modelu złoża, umożliwiającego jego peł
ny opis matematyczny, jest często niezwykle trudne. 

Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego 
oraz związanego z tym zużycia surowców. Zrozumiałym jest, zatem fakt niepokoju o ich wystar
czalność szczególnie w odniesieniu do surowców nieodnawialnych, tym bardziej, iż w XX wieku 
światowa produkcja przemysłowa wzrosła kilkanaście razy, a w okresie po drugiej wojnie świato
wej zużycie surowców osiągnęło stan równy ich wykorzystaniu w dotychczasowej historii ludzko
ści . Niepokój ten towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wynika to z roli, jaką surowce odgry
wają w rozwoju cywilizacji [7]. 

2. STAN AKTUALNY INFORMATYKI W POLSKIM GÓRNICTWIE 

Zarządzanie produkcją w kopalni, podobnie jak w każdym przedsiębiorstwie, jest w istocie ciągłym 
procesem decyzyjnym, w którym rozstrzygane są wyłaniające się problemy. 

W warunkach kopalni i zarządzania procesem wydobycia faza przygotowania decyzji ma klu
czowe znaczenie dla jej racjonalności i trafności . Oznacza ona zebranie niezbędnych informacji 
o charakterze wybieranego złoża, czynnikach ograniczających prowadzenie eksploatacji, stronie kosz
towej realizowanego procesu technologicznego. Oznacza ona tym samym konieczność sięgnięcia po 
zasoby informacyjne dotyczące geologii złoża, warunków jego zalegania, ale także koszty przed
sięwzięcia [3]. 

Specyfika zastosowań informatyki w górnictwie obejmuje również zakłócenia procesu produk
cyjnego wynikające z wymienionej zmiennośc i parametrów złoża jak też będące skutkiem zagro
żeń, w jakich realizowany jest proces produkcyjny. 
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2.1. GórnictJ.vo rud miedzi 

KGHM ,,Polska Miedź" S.A. -jedno z najpotężniejszych przedsiębiorstw w Polsce, którego inte
gralną częścią są trzy kopalnie- posiada własną informatyczną sieć korporacyjną. Wśród wdrożo
nych w miedziowej spółce systemów są między innymi: System Archiwizacji i Obiegu Dokumen
tów, Centralny System Bilansowania i Rozliczania Energii Elektrycznej, System Informacji o Te
renie, Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem SAP. 

System SAP jest ciągle rozwijany, czego przykładem może być wdrożenie narzędzia klasy Bu
ssines Intelligence- Hurtowni Danych (rys. 1). Stwarza to nowe możliwości tak zarządzania infor
macjami jak i wykorzystywania ich w procesach decyzyjnych zarówno na szczeblu poszczegól
nych oddziałów, jak i Zarządu Spółki [4] . 

Rys. l. Hurtownia Danych (SAP BW)- środowisko wykorzystane do budowy systemu 
wspomagania decyzji w KGHM "Polska Miedź" S.A. i KWB "Konin" S.A. [4] 
Figure l. SAP Business Warehousing (BW) 

/ 

Wdrożone moduły systemu SAP w KGHM są podstawą dla powstających rozwiązań wspoma
gających proces wydobycia rudy w kopalniach. Jednym z interesujących rozwiązań wykorzystują
cych moduły SAP jest między innymi system gospodarki maszynami górniczymi Ekspert (rys. 2)
oparty na funkcjonalności hurtowni danych, co w skrócie oznacza, że w procesie podejmowania 
decyzji wykorzystywane są nie tylko bieżące dane, ale również dane historyczne, przy czym jedne 
i drugie mogą pochodzić z różnych źródeł [1]. 
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Rys. 2. Widok strony głównej portalu górniczego
projekt wykonany dla KGHM "Polska Miedź" S.A. [4] 
Figure 2. View o f the homepage o f the mining portal
project carried out for KGHM "Polska Miedź" S.A. [4] 

2.2. Górnictwo węgla brunatnego 

W górnictwie węgla brunatnego najbardziej zaawansowaną informatycznie kopalniąjeszcze do nie
dawna była kopalnia "Turów", w której funkcjonuje i rozwija się już od dziesięciu lat Górniczy 
System Informatyczny (rys. 3). System ten koncentruje się na optymalnej i bezpiecznej dla środo
wiska i zakładu górniczego technologi i eksploatacji, pozwalając na wielowariantowość prezento
wanych rozwiązań. Niestety mimo różnych działań i inicjatyw podejmowanych w latach dziewięć
dziesiątych , decyzje produkcyjne nie posiadają w PGE KWB "Turów" informatycznego wsparcia 
ekonomicznego, a także nie zrealizowano części procesów technologicznych w technologii on-line, 
należy więc oczekiwać w tym właśnie zakresie dalszego rozwoju skądinąd dojrzałego rozwiązania 

informatycznego [9]. 
Wiele ciekawych projektów informatycznych realizuję się również w PGE KWB "Bełchatów", 

gdzie na pierwszy plan wybija si ę szeroko opisywane w prasie wdrożenie australijskiego systemu 
firmy Mincom, obejmujące jak na razie stworzenie cyfrowego modelu stratygraficznego i jakościo

wego złoża węgla brunatnego. Prace nad rozbudową systemu ciągle trwają. 
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Rys. 3. Model odkrywki złoża węgla brunatnego PGE BOT KWB "Turów" [9] 
Figure 3. Model ofthe PGE BOT KWB "Turów" brown coal open pit mine [9] 

Tymczasem na prawdziwego lidera w zakresie informatyzowania podstawowej działalności pro
dukcyjnej -ku wielkiemu zdziwieniu środowiska- wyrasta obecnie przez wielu niedoceniana ko
palnia "Konin", w której w ciągu minionych 8 miesięcy wdrożono z sukcesem system transakcyjny 
SAP ERP oraz bazujący na hurtowni danych SAP BW system wsp0magania decyzji w zakresie 
planowania kosztów i realizacji zadań produkcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż systemy te- ope
rujące głównie w warstwie ekonomicznej przedsiębiorstwa -planuje się w najbliższym czasie zin
tegrować z funkcjonującymi w kopalni juz od lat narzędziami składającymi się na Górniczy Sys
tem Informatyczny (podobnymi jak te funkcjonujące w PGE "Turów"), już niebawem może się oka
zać, że konińska kopalnia będzie pierwszą w kraju z zaawansowanym systemem informatycznym, 
obejmującym kompleksowo zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. 

2.3. Górnictwo węgla kamiennego 

Działania restrukturyzacyjne realizowane w latach dziewięćdziesiątych i ograniczone środki inwe
stycyjne wywarły swoje piętno na stanie informatyzacji w kopalniach i spółkach węgla kamienne
go. Poszczególne kopalnie dysponują zaledwie pojedynczymi rozwiązaniami związanymi z reali-
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zac ją procesów produkcyjnych, ale bardziej dotyczą one otoczenia procesu wydobywczego niż sa
mego ciągu technologicznego. Te pojedyncze rozwiązania informatyczne dotyczą zwykle: 
- charakterystykjakościowych złoża; 

- systemów komputerowych dotyczących wizualizacj i złoża i tworzenia dokumentacji kartografi-
cznej wyrobisk górniczych; · 
obliczeń wentylacyjnych; 

- monitoringu zagrożeń; 
- systemów wspomagających pracę służb BHP. 

W górnictwie węgla kamiennego brak jest jednolitej strategii informatyzacji. Przedsiębiorstwa 
realizują własne strategie, chociaż pewnie taniej byłoby realizować jedną wspólną, zgodnie ze zna
nym powiedzeniem iż "duży może więcej". Te strategie, jak już wspomniano, napotkały w latach 
dziewięćdziesiątych na istotne bariery inwestycyjne. Bariery te są w dalszym ciągu aktualne w od
niesieniu do niektórych z nich. W konsekwencji często w kopalniach stosuje się systemy informa
tyczne nie przystające do wymagań współczesności, dziwiąc się jednocześnie, że nie wpływają one 
na podniesienie rentowności kopalni, czy na sprawność zarządzania. Tymczasem użycie nieodpo
wiednich narzędzi do nieodpowiednich celów nie może- z definicji -przynieść zadowalającego 
wyniku. 

Pewnym światełkiem w tunelu dla całej branży mogą być działania podjęte przez kopalnię wę
gla kamiennego LW "Bogdanka" S.A., która od blisko roku prowadzi prace związane z rozbudową 
systemu informatycznego wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie przygotowania złoża 
do eksploatacji . System, na który składa się szereg narzędzi informatycznych, doprowadzić ma prze
de wszystkim do wypracowania nowej metodyki projektowania i harmonogramowania produkcji 
(rys. 4) w ścisłym powiązaniu z informacjami dotyczącymi struktury złoża i jego jakości (rys. 5). 
Ma to pozwolić optymalizować planowanie i kontrolę eksploatacji oraz sterowanie procesem wy
dobycia węgla, w konsekwencji efektywnie wpływając na racjonalne zarządzanie gospodarką zło
żem w skali całej kopalni. W skład wdrażanego systemu wchodzą: numeryczny model złoża, cyf
rowa mapa wyrobisk górniczych i cyfrowy harmonogram produkcji. 

Rys. 4. Przykład harmonogramu graficznego robót udostępniających i wydobywczych. Każdy kolor 
oznacza kolejny przedział czasu- program Surpac Vision wspomagany aplikacjąMineSched [3] 
Figure 4. A n example of graphical schedule o f the acces and exploitation workings. Each co lor 
corresponds with consecutive time interval- Surpac Vision aided with MineSched [3] 
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Obecnie trwają intensywne prace nad budową podobnych rozwiązań tak w KHW S.A., JSW 
S.A. (posiadającej już wdrożoną cyfrową mapę wyrobisk górniczych) jak i KW S.A. która niedaw
no rozstrzygnęła przetag na: "Wdrożenie systemu prowadzenia numerycznego modelu złoża na po
trzeby Kompanii Węglowej S.A.". 

Dla oddania pełnego obrazu informatycznej transformacj i branży górnictwa węgla kamiennego 
nie sposób pominąć inicjatyw podejmowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. 
na rzecz rozbudowy nowej generacj i systemów informatycznych, wchodzących w skład Zintegro
wanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem SZYK2 [4]. 

Inna sprawąjest fakt, iż Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. jest od paru lat dostaw
cą nowej jakości danych- systemów klasy Business Intelligence w sektorze górnictwa węgla ka
miennego [5]. 

Rozwiązania te oparte o najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie składowania, prze
twarzania i prezentacji danych pozwalają dostarczać zintegrowane raporty oraz szczegółowe anali
zy bazujące na dużych wolumenach danych w bardzo krótkim czasie, sięgającym kilkunastu sekund. 
Umożliwia to dostarczanie na czas, dedykowane informacje do odpowiednich osób, co z kolei ma 
kluczowy wpływ na szybkość i jakość podejmowanych decyzji [9]. 

Rys. 5. Modelowanie geologiczne złoża- program Minex Horizon [3] 
Figure 5. Geological orebody modelling- Minex Horizon [3] 
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3. DOKĄD ZMIERZA INFORMATYKA W POLSKIM GÓRNICTWIE? 

Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych 
w górnictwie realizowane są zwykle od strony spektakularnych i "łatwych" do wdrożenia systemów 
klasy ERP a zwłaszcza modułów typu finanse, środki trwałe, księgo'\VOŚĆ materiałowa, natomiast 
moduły bardziej złożone, takie jak zarządzanie produkcj ą, planowanie zapotrzebowania materiało
wego -jako dużo trudniejsze - pomijane są w implementacji. Przypadek ten dotyczy między innymi 
wspomnianego już wdrożenia systemu SAP w KGHM ,,Polska Miedź" S.A., gdzie w dalszym cią
gu brak jest zarządzania ciągiem produkcyjnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Sytuacja ta musi ulec zmianie i wszystko wskazuje na to, że tak już się dzieje. Nowe rozwiąza
nia oparte na architekturze SOA (Service Oriented Architecture) zdobywają coraz większą popu
larność kreując jednocześnie nową rewolucję technologiczno-społeczną, której świadkami jesteś
my w tej chwili (rys. 6). ,,Pojawiła się całkowicie nowa generacja użytkowników, którzy mają inne 
umiejętności i oczekiwania" - mówi Andy Mulholland, dyrektor ds. technologii w centrali Capie
mini· i współautor książki "Mashup Organization". Użytkownicy ci nastawieni są na poszukiwanie 
indywidualnych sposobów ekspresji i samodzielne rozwiązywanie problemów. Są ludźmi zoriento
wanymi na zarządzanie permanentną zmianą. 

Jak pisze w Piotr Waszczuk w polskiej edycji miesięcznika Computerworld- koncepcja SOA 
wydaje się bardzo prosta : należy wydzielić najczęściej wykorzystywane kawałki logiki aplikacji 
i nadać im formę niezależnych usług dostępnych w sieci. SOA odnosi się do projektowania, two
rzenia, wdrożenia i zarządzania aplikacjami w formie zatomizowanych usług. Brzmi niewinnie, ale 
w rzeczywistości SOA to rewolucja nie tylko w podejściu do tworzenia oprogramowania, ale rów
nież jego wykorzystania w środowisku korporacyjnym. 

"Jedną z cech architektury SOA jest to, że poszczególne komponenty są ze sobą luźno powiąza
ne. Stanowi to zasadniczą różnicę wobec tradycyjnych, sztywnych technik wymiany danych między 
systemami informatycznymi. "Gdy decydenci widząjak szybko i łatwo można na jednej stronie 
Web skonsolidować dane pochodzące z wielu różnych aplikacji , pomysł zaczyna sam się sprzeda
wać" - wyjaśnia Dan Gisolfi, architekt z firmy IBM. 

" Projektowanie usług 
• Budowa, testowanie 
• Komponowanie 

o Zbieranie wymagań 
• Modelowanie, 
symulacje 

• Optymalizacja 

" Konstytucja dla SOA 
• Synchronizacja BiznesliT 
• Kontrola procesów 

· Uruchamianie 
• Integracja procesów 
" Udostępnienie 
użytkownikom 

• Zarządzanie aplikacjami i usługami 
• Kontrola procesów i zgodności z 
wytycznymi 

• Monitorowanie metryk biznesowych 

Rys. 6. Cykl życia SOA -czyli jak klienci wyobrażają sobie praktyczną realizację SOA? [ www.JBM.com] 
Figure 6. SOA life cycle- ho w are customers imagining the practical accomplishment of SOA? [ www.IBM.com] 
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Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, warto wspomnieć, iż zarządom trudno zrozumieć specyfi
kę projektów związanych z SOA. "Niestety, nawet w dobrej wierze forsując SOA znowu budujemy 
w wielu ludziach biznesu mit, że jest jakieś uniwersalne rozwiązanie, że teraz IT będzie jak prąd 
z gniazdka, że to jest proste. Budujemy więc nierealistyczne oczekiwania, bo nie ma korzyści z IT 
bez wysiłku intelektualnego ze strony biznesu"- twierdzi Jacek Pulwarski, szef IT w PP Porty Lot
nicze. Prawdziwe korzyści z takiego wdrożenia powstaną dopiero wtedy, gdy biznes będzie umi ał 

przestawić się na nowe myślenie. Zaakceptować zmianę, jaką pociągają za sobą duże projekty- nie 
tylko informatyczne. 

W niedawno opublikowanym Raporcie specjalnym miesięcznika Computerworld "IT w energe
tyce" czytamy: "W ostatnich latach na rynku paliwowo-energetycznym było niewiele spektakular
nych, nowozawartych kontraktów, obejmujących wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie. 

Restrukturyzacja państwowych firm sektora energetycznego odsunęła na dalszy plan duże projekty 
informatyczne. Na przyspieszenie w tym zakresie można liczyć w kolejnych latach, gdy m. in. zakoń
czą się zmiany kadrowe w zarządach. Nie można jednak mówić o zastoju. Wiele firm kontynuuje 
rozpoczęte w przeszłości projekty systemów ERP, rozszerza ich zastosowanie bądź też bada możli
wości wykorzystania ich w nowych obszarach biznesowych. 

Miejmy nadzieję, że niebawem dojdzie do długo zapowiadanego ogłoszenia przetargu na wdro
żenie systemu ERP w holdingu BOT, będącym obecnie częścią PGE. Trudno przewidzieć ewentu
alne rozstrzygnięcie. Jedną z opcji, o której wspominają autorzy raportu "IT w energetyce" jest roz
szerzenie funkcjonującego w BOT Elektrowni Bełchatów systemu IFS Applications na pozostałe 
spółki holdingu. Nie jest też wykluczone, że zostanie wybrane rozwiązanie innego dostawcy. Tak 
czy inaczej, pojawi się kolejne pytanie: czy wybór systemu dla BOT -u stanie się jednocześnie 

wskazaniem dostawcy, który będzie w przyszłości informatyzować całąPGE? 
Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, iż wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP 

winno być poprzedzone wdrożeniem rozwiązań informatycznych w obszarach, które mają decydu
jące znaczenie dla przyszłej produkcji kopalni zaczynając od geologii Uakość i obraz złoża), geo
dezji (mapy złoża, mapy wyrobisk), a na logistyce kończąc (harmonogramy eksploatacji złoża, lo
gistyka materiałowa). Takie podejście do wdrożenia rozwiązań informatycznych znacznie ułatwi, 
wraz z późniejszą informatyzacją obszarów ekonomii i finansów, wdrożenie kompleksowych sys
temów informatycznych klasy ERP wraz z dodatkowymi modułami typu CRM, czy Bussines Intel
ligence. 

PODSUMOW ANIE 

Kończąc niniejszy artykuł należałoby się zastanowić nad przydatności rozwiązań informatycznych. 
Trudno bowiem nie zgodzić się ze słowami Nicolasa Carr'a przedstawionymi w znanym artykule 
!t Doesn 't Matter na łamach Harvard Bussines Review w 2004 roku iż powoli standardowa infor
matyka odgrywa taką rolę w strategii biznesowej, jak ... elektryczność- jest niezbędna, wszech
obecna, i tak oczywista w swoich podstawowych zastosowaniach, że już się jej po prostu nie za
uważa. 

Według badań Gartner Group 80% projektów wdrożeniowych systemów ERP kończy się nie
powodzeniem. Nie oznacza to bynajmniej, że systemy nie zostały w ogóle wdrożone. Jako niepo
wodzenie traktowane było w tych badaniach przekroczenie zaplanowanego czasu wdrożenia lub bu
dżetu. Co ciekawe, w każdym z tych przypadków powodem niepowodzenia nie był system (tech
nologia), czy stosowana metodyka wdrożenia, lecz tzw. czynnik ludzki. 

Krzysztof Komorowski Senior Consultant, IBM jednocześnie ekspert Instytutu Sobieskiego 
w obszarze Nowe Technologie, w wywiadzie dla portalu IDG.pl zauważył: -jak dowodzą wszystkie 
znane mi statystyki -mniej więcej 50-75% wdrożeń rozwiązań !T nie kończy się sukcesem w tym 
sensie, że nie przynosi tych rezultatów, które zakładano podejmując decyzję o inwestowaniu w nie. 
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Wyobraźmy sobie 25% współczynnik sukcesu w branży budowlanej czy lotniczej. Czy wobec tego 
wszyscy jesteśmy kuglarzami sprzedając /T? I dlaczego nikogo to nie niepokoi? Badania wskazuj~ 
że przyczyną katastrof rzadko jest technologia, a nawet nieadekwatność funkcjonalna produktów. 
Prawdziwa przyczyna -której jednakowo nie ogarniają zarówno dostawcy, jak i odbiorcy - sprowa
dza się do tego, że -jak pięknie pisze JeffThull -zadanie firmy /T wcale nie polega na dostarczeniu 
rozwiązania, ale na "zarządzaniu zmian~ przez którą klient musi przejść, aby uzyskać te korzyści, 
które rozwiązanie mu obiecywało". I dla których zdecydował się wydać pieniądze. Bo każda decy
zja o wdrożeniu /T to -świadoma bądź nie -decyzja o zmianie i reorganizacji. Tu jest pies pogrze
bany. Jest to obszar wielkiego, bo nieuświadomionego ryzyka dla branży /T i jej klientów. Z dru
giej zaś strony żyła złota dla tych, którzy będą umieli ją eksploatować. I nie dostarczać rozwiąza
nia /T, ale przeprowadzać klientów przez zmiany, przez które oni muszą przejść. 

Innymi słowy: system pojąć a ludzi zrozumieć - tak według niektórych, w tym także piszącego 
te słowa, powinna brzmieć recepta na udane wdrożenie. 
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Wysokowydajne systemy strugowe firmy Bucyrus pozwalają na 
efektywną eksploatację niskich pokładów. W pokładach średniej 
miąższości przewyższają osiągnięciami kombajny węglowe. 
Cechy charakterystyczne zapewniane wyłącznie przez firmę 
Bucyrus: precyzyjny dobór głębokości skrawania niezależnie od 
twardości węgla, zalegania pokładu czy zaburzeń geologicznych. 
Dzięki pełnej automatyzacji systemy mogą pracować bez 
personelu w ścianie. Regulacja nachylenia oraz możliwość 
szybkiej zmiany wysokości pozwalają łatwo sprostać pofałdo
wanym pokładom, wyższa moc urabiania niż kombajn węglowy 
w niskich i średnich pokładach. 

Wyjątkowe efekty- tylko z firmą Bucyrus. 

www.bucyrus.com 

Reliability at wark 



Hansen •••• gro up 
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 projeklowaniu, produkcji i remontach 
elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Doświadczony 
zespół pracowników legitymuje się najwyższymi kwalifikacjami i wie
loletnią praktyką zawodową, co wespół z nowoczesną Lechnologią 
gwarantuje światowąjakość naszych niZej wymienionych wyrobów: 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE 3,3 kV i 6 kV tj.: 
-ognioszczelnych pól rozdzielczych 
- wylączników wieloslycznikowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji transformalorowych 
- rozruszników tyrystorowych 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE DO 1 kV lj.: 
- stacji kompaktowych 
- rozruszników tyrystorowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji transformatorowych 
- wyłączników wielestycznikowych 
- stacji do zasilania kompleksów chodnikowych 
- zespołów transformatorowych 
-skrzyń aparaturowych kombajnów chodnikowych 

RWIW 

- mikroprocesorowego układu automatyzacji przenośników z transmisją 
danych i wizualizacją na powierzchni - typu EH-APD1 . 

Oferta firmy skierowana jest do zakładów górniczych w kraju i zagranicą. 

$wietnie zorganizowany serwis, będący wizytówką firmy, w każdej chwili sluży 
klientom doradztwem i pomocą. 

Elgór + Hansen oferuje ponadto usługi w dziedzinie: 
• kompletacji dostaw wyposażenia elektrycznego do urządzeń górniczych 
• remontów i modernizacji ognioszczelnej aparatury budowy przeciwwybuchowej 
• opracowania dokumentacji technicznej układów elektrycznych slosowanych 
w górnictwie, a w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 

Stali klienci firmy i powiększające się grono nowych 
kontrahentów są najwyższym wyrazem uznania dla firmy, 
jako wiarygodnego partnera. Przejawem d balości 
o klienta jest wprowadzony sy stem zarządzania jakością 
wedlug norm ISO 9001:2000 



KOMPANIA 
WĘGLOWA S.A. 

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. 
NAJWIĘKSZA FIRMA 

GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
W EUROPIE 

Jesteśmy Spółką prowadzącą działalność zgodnie 
z najwyższymi standardami rzetelności i etyki 
biznesowej. 

Gwarantujemy stabilne dostawy wysokiej jakośc i 

węgli dla wszystkich gałęzi polskiej gospodarki, 
klientów indywidualnych oraz zagranicznych. 

Kompania Węglowa S.A. wdrożyła zintegrowany 
system zarządzar. ia zgodny z wymogami norm 
ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004, co pozwala 
nam sprostać wyzwaniom przyszłości. 

Ci' 
.,," SGS 

(i) 
...,. SGS 

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. 
40·039 KATOWICE, ul. Powstańców 30 
te l. 032/757 22 11, fax 032/255 54 53 
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LUBELSKI WĘ:GIEL 

"80GDANK 
SPót.KA AKCYJNA 

Lubelski Węgiel 

c:: jedyna kopilinia eksploatująca wę,glelika~f!J'l.Y 
w Lubelskim Zagłębiu 

~ producent węgla kamiennego enE"9''~~~gfu 
i ceramicznej cegły elewacyjnej, 

...;.. solidny dostawca i kontrahent, 

...:. fachowa załoga i nowoczesne roz.wtązanla technu:zne 
i technologlcz.ne w górnictwie, 

c! wysoka lNYdajn ość, niskie koszty l wysoka <!:fokty:wnosc firmy, 
c! dbalośC o ochronę środowiska w oparciu o wdro'Zony 

System Zarządzania Środowłsko\Yego ISO 14001 :'1 996 
~lider w branży- 5 krotny laureat konkursu " Kopalnia Roku" , 

w tym ostatnio za rok 2004 
..; laureat konkursu PB "Filary Polskiej Gospodarki" wreglonie Lubelskim 
..;. laureat konkursu KPP .,Lubelski Orzeł Biznesu~ Pracodawca Roku 2003" 
..; laureat konkursu Prezydenta RP "Firma Przyjazna Środowisku" 
< laureat ,.Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego,. 

za rok 2004 l wielu Innych wyróżnlerl 
<=:. sponsor w dzledzJnle sportu, ku ltury l wielu Inicjatyw społecznych. 

teł 081/ 462 51 oo, 462 51 01 , fa x 0811462 51 91 www.lw.com.pl bogdanka~lw.com. pl 
Dział Sprzedaiy Węgfa·teL 081 • 46255 80.462 55 82, fax 081 ! 462 56 37 
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EkoKLINKIER 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA; Bogdanka;· 21-013 Puchaczów 
tel. (081) 462-54-32, 462-54-38; fax (081) 462-54-37 
www.ekoklinkier.pl; info@ekoklinkier.pl 
UW.~- cegly typY m.J•nt. OdeiM/l kolor6w t;tg/ft mogiJ nl~KmH ~t r>d polltunych n• zdJtclldl. 



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 

1.Siatka zgrzewana typu MI DO. 

2.Siatka zgrzewana podatna typu M IDO. 

3.Rozpory rurowe typu MIDO do obudowy V25,V29 ,V32,V3~,V36. 

4.Rozpory rurowe typu GV do obudowy V25,V29,V32,V34,V36. 

S.Kotwy urabialne typu KWSz z włókna szklanego. 
' l 

6.Kotwy stalowe wklejane typu KSM. 

7.Eieme1JtY obudowy ltatwowej. 

8.0kładż'iny stalowe. 

9.Stopy podporowe typu SPT. 

10.Spoiwo mineralne typu MDG. 

PPUH MI DO Sp. z o.o. 
40-021 KATOWICE 
ul. Damrota 16 

tel./fax: (032) 757 31 32: 757 31 54 
tel. kom. 0606 92 93 54 
e-mail : mido@mi do.pl ; www.mido.pl 

-
I"Rl.EDSI=;BIOłtSTW 

FAIR PLAY 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 



Partnerstwo i rozwiązania 
systemowe 

Sandvik to globalny lider w wybranych obszarach, dostawca 
rozwiązań systen1owych. 

Wierzymy w ludzi. Naszą najwi<,kszą siłą są \\ykwalifikowani 
i doświadczeni pracownicy. NaszyTil celem jest wzrost naszych 
klientów, a partnerstwo jest kluczem do sukcesu. 
Umicj.;tność odpowiedzi na najtrudniejsze zagadnienia powoduje, 
że jesteśmy najchętniej wybieranym partnerem w branży. 
W każdych warunkach. Sandvik. In action. 

SAO.: OVIKMINlNGANOCC .WSTRUCTIONSp to.o S1"RF ' _'NA 10 ~ 3. 1 00TYCHY TEL HS 32 788 74 00 fAX HS 3l 788 7~ Ol E- MAIL SMC PL ( 'I~ANDVlK.COM 

... .- ,.,.undvokcom 



Stabilna i pewna praca 
w 

GÓRNICTWIE!!! 

Katowicki Holding Węglowy SA, ul. Bamrota 16, 40-022 Katowice, 032 757 30 69, www.khw.pl 



KATOWICE 

40-022 KATOWICE, ul. Damrota 16-18 
www.khw.pt, e-mail: marketing@khw.pł 

PRODUCENT 
niskoemisyjnych kotłów węglowych 

nowej generacji 



Międzynarodowe 
Targi Górnictwa i Energetyki 

Odwiedziłeś Expo Silesia 1 
Zauważyłeś różnicę? 

Zapraszamy na najlepsze 
targi górnicze w Polsce! 

kontakt 
te!. +48 32 78 87 511, ·512 

fax +48 32 78 87 526 

silmex@kolporter.com.pl 

--PORTER 

tereny targowe 
Expo Sllesla- Kolf19rter EXPO 
ul. Braci MI eroszewskich 124 

41~219 Sosnowiec 

www.exposilesia.pl 
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Sygnalizator przeznaczony jest do zastosowania 
jako urządzenie ostrzegawcze optyczno-akustyczne 
górników, podczas prowadzenia transportu kolejkami 
podwieszanymi, spągowymi, drogami transportowymi 
oraz na głównych drogach transportowych jako 
optyczna sygnalizacja ostrzegawcza miejsca 
prowadzenia robót. 

Informacji !Jdziela koorclynator p rojekt! r 
dr i nż. Jan Kulkawski 

teL 032 75 63 415 

tif.:; Sygnalizator optyczno-okustyczny opracowany na podstawie współpracy pracowników 
l~~1 KWK "JAS-MOS" w Jastrzębiu . CMG KOMAG w Gliwicach. FUSiT "SYGNAŁY" S.A. w Rybniku 
~ł,\" 



~ISO 9001 :2000 
B..KEMA 
-" DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION 

Zakład Elektrotechniki 

Siedziba firmy 
, ul. św. Heleny 23 

33-300 Nowy Sącz 

~ .Yf 

tel./fax. +4818 443-05-44, 443-14-53 
, e-mail: timler@timler.pl 

Firma TIMLER 
Historia Firmy TIMLER liczy już ponad 25 lat. W 1983r. 
inż. Mieczysław Timler powołał do życia Zakład 
Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej - Firmę 
TIMLER, która jest firmą rodzinną. Od czasu powstania 
Firma TIMLER specjalizowała się w : 

• kompleksowym prowadzeniu prac projektowych 
i wykonawczych linii optotelekomunikacyjnych, 
jest autorem innowacyjnej technologii budowy 
linii światłowodowych w pasach dróg, 

• budownictwie inżynierii lądowej, 
• budowie i przebudowie teletechnicznych kabli 

miedzianych, 
• instalacjach elektrycznych, 
• sieciach teleinformatycznych, 
• centralach telefonicznych. 

Od 2004 roku Firma TIMLER działa na rynku górniczym, 
wdrażając nowe technologie z zakresu: 

• budowy Zintegrowanych Systemów Nadzoru 
Urządzeń Energomechanicznych opartych 
na technice światłowodowej , 

• monitoringu wizyjnego powierzchniowego 
i dołowego, 

• budowy magistralnych sieci światłowodowych, 
• budowy dyspozytorn i energomechanicznych. 

Oferujemy również urządzenia do transmisji 
światłowodowej: Górnicze Przełącznice Światłowodowe 
T-1, Optoelektryczne Stacje Przetwornikowe ALFA-III, 
Stojaki Transmisji Technologicznej Światłowodowej 
STTS. Urządzenia te posiadają certyfikat ATEX i mogą 
być stosowane w podziemnych zakładach górniczych 
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego . 

Posiadamy linię technologiczną do produkcji pigtail'i 
i patchcord'ów. 

Na zlecenie klientów wykonujemy również: 
• łączenie kabli światłowodowych , 
• pomiary linii światłowodowych i teletechnicznych. 

Biuro w Krakowie 
ul. Konecznego 8/4U 

31-216 Kraków 
tel./fax. +4812 416-11-34 

e-mail : biuro@timler.pl 



ZAKŁAD OD MET ANOW ANIA KOPALŃ li ;;~;, 
"ZOK" Spółka z o.o. 

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Boczna 24 
ffNNOIID 

\ teł. 032 47-606-02+08 fax. 032 47-606-0l, e-mail: zok({[lzok.pl 

Mines Methane Drainage Enterprise "ZOK" Ltd. 
JWMJIID 

PN-N 1800 1 2QO.ł 

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. jest największą firmą w Polsce zajmującą się kompleksowo 
odmetanowaniem górotworu kopalń węgla kamiennego, projektowaniem technologii odmetanowania, projekto
waniem i budową obiektów i urządzeń odmetanowania, podziemnymi robotami wiertniczymi oraz zagadnieniami 
naukowo-badawczymi związanymi z oceną i likwidacją zagrożeń metanowych. Podstawową działalnością zakła
du jest prowadzenie odmetanowania górotworu jako najbardziej skutecznej metody likwidacji zagrożenia meta
nowego w kopalniach węgla kamiennego i uzyskanie ekologicznego surowca energetycznego dla celów prze
mysłowych. 

Od roku 2003 Zakład posiada certyfikat "TOV NOR
D" systemu zarządzani a na zgodność z normą PN
EN ISO 9001 :2001, którego podstawową zasadą jest 
wysoka jakość świadczonych usług i produkowanych 
wyrobów oraz spełnienie oczekiwań i potrzeb na
szych klientów. 
W roku 2007 Zakład wdrożył zintegrowany system 
zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz 
bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na nor
mach: 

PN-EN ISO 9001 :2001 
PN-EN ISO 14001:2005 
PN-N ISO 18001 :2004 

Zakład zatrudnia pracowników na stanowiskach 
robotniczych pod ziemią i na powierzchni. 
Kadrę inżynieryjno - techniczną zakładu stanowią 

osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i kwali
fikacje w specjalności przewietrzania kopalń , wiertni
czej i mechanicznej. 
Ogółem zatrudnienie w zakładzie wynosi około 600 
osób. 
Firma prowadzi kompleksowe odmetanowanie góro
tworu w zróżnicowanych warunkach geologicznych 
kilkunastu kopalń zarówno w celu likwidacji zagroże
nia metanowego w czynnych wyrobiskach kopalni 
jak i dla ujęcia metanu z wyeksploatowanych partii 
złoża i kopalń zlikwidowanych w celu całkowitego 
zczerpania zasobów metanu oraz ochrony terenów 
pogórniczych. 

W ciągu roku zakład ujmuje około 180 mln m3 CH4. Od
metanowanie kopalń węgla kamiennego powoduje 
zmniejszenie emisji metanu do atmosfery, a jego wyko
rzystanie w procesach grzewczych, przemysiowych i 
technologicznych pozwala na ograniczenie emisji gazów 
ze spalania węgla kamiennego. 
Aktualnie wykorzystuje się w procesach technologicz
nych około 70% ujętego przez zakład gazu. 
Dla odmetanowania górotworu firma wykonuje podziem
ne otwory drenażowe. 
Poza robotami związanymi z odmetanowaniem górotwo
ru zakład wykonuje również wszelkiego typu otwory: 
odwadniające, techniczne i technologiczne, a dla celów 
rozpoznawczych i badawczych złoża otwory z pełnym 
uzyskiem rdzenia do głębokości 800 m. Ponadto zakład 
jest wykonawcą międzypoziomowych otworów wielko
średnicowych o średnicy do 1200 mm i głębokości do 
200m. 
Zakład jest uprawnioną jednostką naukowo - badawczą 
wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
do wykonywania zadań rzeczoznawcy w zakresie zagro
żenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. 
W ramach posiadanych uprawnień zakład prowadzi: 
• badania dla określenia metanonośności węg la, 

• opracowania prognoz metanowości bezwzględnej 
wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych, 

• badania zagrożenia metanowego przy zaliczaniu po
kładów węgla lub ich części do odpowiednich kategorii 
zagrożenia, 

• ustala zasady zaliczania wyrobisk w polach metano
wych w podziemnych zakładach górniczych do po
szczególnych stopni niebezpieczeństwa wybuchu. 




